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Ændringsforslag 337
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Den fysiske eller juridiske person har 
lånt aktien eller statsgældsinstrumentet.

(a) Den fysiske eller juridiske person har 
lånt aktien.

Or. en

Begrundelse

Restriktioner vil her have en skadelig virkning på likviditeten på markedet for statsgæld og vil 
ikke stå i forhold til de systemiske risici, som sådanne positioner udgør. Dette kan gøre det 
betydeligt dyrere for medlemsstaterne at skaffe midler til offentlige tjenesteydelser, såsom 
sundhed, pensioner og social velfærd.

Ændringsforslag 338
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Den fysiske eller juridiske person har 
lånt aktien eller statsgældsinstrumentet.

(a) Den fysiske eller juridiske person har 
lånt eller tilbagekøbt aktien.

Or. en

Begrundelse

Dagsbaseret fleksibilitet til låntagning af det finansielle instrument vil afbøde de negative 
virkninger af likviditetsrestriktioner og samtidig bevare Kommissionens overordnede 
intention om at undgå manglende afvikling. Statsgældsinstrumenter bør være fuldstændig 
undtaget fra kravene.
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Ændringsforslag 339
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Den fysiske eller juridiske person har 
lånt aktien eller statsgældsinstrumentet.

(a) Den fysiske eller juridiske person har 
lånt det finansielle instrument.

Or. en

Ændringsforslag 340
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Den fysiske eller juridiske person har 
lånt aktien eller statsgældsinstrumentet.

a) Den fysiske eller juridiske person har 
lånt aktien eller gældsinstrumentet.

Or. de

Ændringsforslag 341
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Den fysiske eller juridiske person har 
indgået en aftale om at låne aktien eller 
statsgældsinstrumentet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 342
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Den fysiske eller juridiske person har 
indgået en aftale om at låne aktien eller 
statsgældsinstrumentet.

(b) Den fysiske eller juridiske person har 
indgået en aftale om at låne aktien eller har 
en anden fuldstændig retskraftig fordring 
i henhold til aftale- eller ejendomsret om 
at få overført ejerskab af et tilsvarende 
antal værdipapirer af samme klasse, 
således at afviklingen kan gennemføres, 
når den forfalder; 

Or. en

Begrundelse

Der er tilfælde, hvor sælger har en ubestridelig kontraktuel ret til at få tilsvarende aktier. Det 
er svært at gennemskue, hvorfor artikel 12 kun har fokus på låntagning, når retten til at 
erhverve ejendom endda kan være en mere grundfæstet rettighed. En så snæver definition kan 
få en betydelig indvirkning på porteføljestrategierne på markedet. Disse spørgsmål bør løses 
ved at modificere kravene i artikel 12. Statsgældsinstrumenter bør være fuldstændig undtaget 
fra kravene.

Ændringsforslag 343
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Den fysiske eller juridiske person har 
indgået en aftale om at låne aktien eller 
statsgældsinstrumentet.

(b) Den fysiske eller juridiske person har 
indgået en aftale om at låne det finansielle 
instrument.

Or. en

Ændringsforslag 344
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Den fysiske eller juridiske person har 
indgået en aftale om at låne aktien eller 
statsgældsinstrumentet.

(b) Den fysiske eller juridiske person har 
indgået en rammeaftale om at låne aktien.

Or. en

Begrundelse

Ændringerne har til hensigt at sikre, at de salg anses for dækkede, som er understøttet af en 
"rammeaftale", ifølge hvilken en tredjepart forpligter sig til at låne en bestemt 
værdipapirkurv eller enhver anden ordning, hvormed afviklingen kan finde sted, når den 
forfalder.

Ændringsforslag 345
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Den fysiske eller juridiske person har 
indgået en aftale om at låne aktien eller 
statsgældsinstrumentet.

(b) Den fysiske eller juridiske person har 
indgået en aftale om at låne aktien.

Or. en

Begrundelse

Restriktioner vil her have en skadelig virkning på likviditeten på markedet for statsgæld, og 
vil ikke stå i forhold til de systemiske risici, som sådanne positioner udgør. Dette kan gøre det 
betydeligt dyrere for medlemsstaterne at skaffe midler til offentlige tjenesteydelser, såsom 
sundhed, pensioner og social velfærd.

Ændringsforslag 346
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Den fysiske eller juridiske person har 
indgået en aftale om at låne aktien eller 
statsgældsinstrumentet.

(b) Den fysiske eller juridiske person har 
indgået en aftale om at låne aktien eller 
gældsinstrumentet.

Or. en

Ændringsforslag 347
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Den fysiske eller juridiske person har 
indgået en aftale om at låne aktien eller 
statsgældsinstrumentet.

b) Den fysiske eller juridiske person har 
indgået en aftale om at låne aktien eller 
gældsinstrumentet.

Or. de

Ændringsforslag 348
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Den fysiske eller juridiske person har 
en ordning med en tredjepart, ifølge 
hvilken tredjeparten har bekræftet, at 
aktien eller statsgældsinstrumentet er 
placeret og reserveret til lån til den fysiske 
eller juridiske person, så afviklingen kan 
gennemføres, når den forfalder.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 349
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Den fysiske eller juridiske person har 
en ordning med en tredjepart, ifølge 
hvilken tredjeparten har bekræftet, at 
aktien eller statsgældsinstrumentet er 
placeret og reserveret til lån til den fysiske 
eller juridiske person, så afviklingen kan 
gennemføres, når den forfalder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 350
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Den fysiske eller juridiske person har 
en ordning med en tredjepart, ifølge 
hvilken tredjeparten har bekræftet, at 
aktien eller statsgældsinstrumentet er 
placeret og reserveret til lån til den fysiske 
eller juridiske person, så afviklingen kan 
gennemføres, når den forfalder.

c) Der er ikke tale om en udækket short 
selling

Or. de

Ændringsforslag 351
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Den fysiske eller juridiske person har
en ordning med en tredjepart, ifølge

(c) Den fysiske eller juridiske person har 
rimelig grund til at antage, at aktien eller 
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hvilken tredjeparten har bekræftet, at 
aktien eller statsgældsinstrumentet er 
placeret og reserveret til lån til den fysiske 
eller juridiske person, så afviklingen kan 
gennemføres, når den forfalder.

statsgældsinstrumentet er til rådighed for 
låntagning, så afviklingen kan 
gennemføres, når den forfalder.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende formulering er mere begrænsende end nødvendigt, og er åben for fortolkning 
af, hvad der udgør placeringsbekræftelse. Den foreslåede ændring bringer teksten i 
overensstemmelse med andre større jurisdiktioner. Statsgældsinstrumenter bør være 
fuldstændig undtaget fra kravene.

Ændringsforslag 352
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Den fysiske eller juridiske person har 
en ordning med en tredjepart, ifølge 
hvilken tredjeparten har bekræftet, at 
aktien eller statsgældsinstrumentet er 
placeret og reserveret til lån til den fysiske 
eller juridiske person, så afviklingen kan 
gennemføres, når den forfalder.

(c) Den fysiske eller juridiske person har 
en ordning med en tredjepart, ifølge 
hvilken de har rimelig grund til at antage, 
at aktien kan lånes, så afviklingen kan 
gennemføres, når den forfalder.

Or. en

Ændringsforslag 353
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Den fysiske eller juridiske person har 
en ordning med en tredjepart, ifølge 
hvilken tredjeparten har bekræftet, at 

(c) Den fysiske eller juridiske person har 
en ordning med en tredjepart, ifølge 
hvilken vedkommende har rimelig 
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aktien eller statsgældsinstrumentet er 
placeret og reserveret til lån til den fysiske 
eller juridiske person, så afviklingen kan 
gennemføres, når den forfalder.

forventning om, at afviklingen kan 
gennemføres, når den forfalder.

Or. en

Begrundelse

Ændringerne har til hensigt at sikre, at de salg anses for dækkede, som er understøttet af en 
"rammeaftale", ifølge hvilken en tredjepart forpligter sig til at låne en bestemt 
værdipapirkurv eller enhver anden ordning, hvormed afviklingen kan finde sted, når den 
forfalder.

Ændringsforslag 354
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Den fysiske eller juridiske person har 
en ordning med en tredjepart, ifølge 
hvilken tredjeparten har bekræftet, at 
aktien eller statsgældsinstrumentet er 
placeret og reserveret til lån til den fysiske 
eller juridiske person, så afviklingen kan 
gennemføres, når den forfalder.

(c) Den fysiske eller juridiske person har 
en rimelig forventning om, at aktien eller 
statsgældsinstrumentet kan placeres og 
reserveres til lån til den fysiske eller 
juridiske person, så afviklingen kan 
gennemføres, når den forfalder.

Or. en

Begrundelse

Formuleringen af artikel 12, stk. 1, litra c), bør justeres således, at den afspejler det 
amerikanske Dodd-Frank-lovforslag (rimelig forventning). En mere restriktiv placeringsregel 
for EU kan risikere at trække de europæiske markeder ned under internationalt niveau.

Ændringsforslag 355
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c 



AM\854948DA.doc 11/107 PE456.805v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Den fysiske eller juridiske person har 
en ordning med en tredjepart, ifølge 
hvilken tredjeparten har bekræftet, at 
aktien eller statsgældsinstrumentet er 
placeret og reserveret til lån til den fysiske 
eller juridiske person, så afviklingen kan 
gennemføres, når den forfalder.

(c) Den fysiske eller juridiske person har 
en ordning med en tredjepart, ifølge 
hvilken tredjeparten har bekræftet, at 
aktien er placeret til lån til den fysiske eller 
juridiske person, så afviklingen kan 
gennemføres, når den forfalder.

Or. en

Begrundelse

Dagsbaseret handel udgør ikke nogen forhøjet risiko, eftersom korte positioner ikke holdes 
længe nok til, at afvikling bliver nødvendig. Kravet om at instrumentet er bekræftet som 
værende reserveret forud for short selling er uforholdsmæssigt restriktivt og vil resultere i en 
betydelig stigning i udstederens låneomkostninger. Selv placeringskravet for statsgæld er 
uden proportioner i betragtning af det lave antal fejlslagne handler og vil medføre en 
betydelig stigning i EU-medlemsstaternes omkostninger ved kapitalanskaffelse.

Ændringsforslag 356
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Den fysiske eller juridiske person har 
en ordning med en tredjepart, ifølge 
hvilken tredjeparten har bekræftet, at 
aktien eller statsgældsinstrumentet er 
placeret og reserveret til lån til den fysiske 
eller juridiske person, så afviklingen kan 
gennemføres, når den forfalder.

(c) Den fysiske eller juridiske person har 
en ordning med en tredjepart, ifølge 
hvilken tredjeparten har bekræftet, at 
aktien eller statsgældsinstrumentet er 
placeret til den fysiske eller juridiske 
person, så afviklingen kan gennemføres, 
når den forfalder.

Or. en
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Ændringsforslag 357
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Den fysiske eller juridiske person har 
en ordning med en tredjepart, ifølge 
hvilken tredjeparten har bekræftet, at 
aktien eller statsgældsinstrumentet er 
placeret og reserveret til lån til den fysiske 
eller juridiske person, så afviklingen kan 
gennemføres, når den forfalder.

(c) Den fysiske eller juridiske person har 
en ordning med en tredjepart, ifølge 
hvilken tredjeparten har bekræftet, at 
aktien eller statsgældsinstrumentet er 
placeret eller reserveret til lån til den 
fysiske eller juridiske person, så 
afviklingen kan gennemføres, når den 
forfalder.

Or. en

Ændringsforslag 358
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) Den fysiske eller juridiske person har 
købt, eller givet instruks om, at der samme 
dag udføres et tilsvarende antal 
emissioner med fortegningsrettigheder. 

Or. en

Begrundelse

Dette nye afsnit skal gøre det tydeligt, at arbitrage mellem aktier og rettigheder i forbindelse 
med kapitalforøgelser med fortegningsrettigheder er tilladt, herunder på dagsbasis.

Ændringsforslag 359
Liem Hoang Ngoc

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) der foretages short-selling af 
finansielle instrumenter til en pris, der er 
højere end den, hvortil det umiddelbart 
foregående salg fandt sted (uptick) eller til 
den sidste salgspris, hvis denne er højere 
end den sidste differencepris (zero-
uptick).

Or. en

Ændringsforslag 360
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betingelserne i denne artikel finder 
anvendelse på transaktioner, der finder 
sted på spotmarkeder.

Or. en

Begrundelse

Det skal fremgå klart, at kravene kun gælder for spotmarkeder, dvs. at de ikke omfatter 
futureskontrakter; en kontrakt for en handel med en aktie med senere levering.

Ændringsforslag 361
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En fysisk og juridisk person kan kun 
deltage i credit default swap-transaktioner 
relateret til en forpligtelse hos en 
medlemsstat eller EU, hvis pågældende 
person har en lang position i denne 
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udsteders statsobligationer eller andre 
påviselige interesser i den suveræne stat.

Or. en

Ændringsforslag 362
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af stk. 1 tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, der identificerer de typer af 
aftaler eller ordninger, som i tilstrækkelig 
grad sikrer, at den pågældende aktie eller 
statsgældsinstrument er til rådighed for 
afvikling.

2. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af stk. 1 tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, der identificerer, hvad der 
udgør rimelige grunde til at antage, at den 
pågældende aktie er til rådighed for 
låntagning, således at afviklingen kan 
ske, når den forfalder.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende formulering er mere begrænsende end nødvendigt, og er åben for fortolkning 
af, hvad der udgør placeringsbekræftelse. Den foreslåede ændring bringer teksten i 
overensstemmelse med andre større jurisdiktioner. Statsgældsinstrumenter bør være 
fuldstændig undtaget fra kravene.

Ændringsforslag 363
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af stk. 1 tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesmæssige tekniske 

2. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af stk. 1 tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesmæssige tekniske 
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standarder, der identificerer de typer af 
aftaler eller ordninger, som i tilstrækkelig 
grad sikrer, at den pågældende aktie eller 
statsgældsinstrument er til rådighed for 
afvikling.

standarder, der identificerer de typer af 
aftaler eller ordninger, som normalt giver 
rimelig forventning om, at den 
pågældende aktie eller 
statsgældsinstrument er til rådighed for 
afvikling.

Or. en

Begrundelse

Formuleringen af artikel 12, stk. 1, litra c), bør justeres således, at den afspejler det 
amerikanske Dodd-Frank-lovforslag (rimelig forventning). En mere restriktiv placeringsregel 
for EU kan risikere at trække de europæiske markeder ned under internationalt niveau.

Ændringsforslag 364
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af stk. 1 tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, der identificerer de typer af 
aftaler eller ordninger, som i tilstrækkelig 
grad sikrer, at den pågældende aktie eller 
statsgældsinstrument er til rådighed for 
afvikling.

2. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af stk. 1 tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, der identificerer de typer af 
aftaler eller ordninger, som i tilstrækkelig 
grad sikrer, at finansieringsinstrumentet er 
til rådighed for afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 365
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal især tage hensyn til Kommissionen skal især tage hensyn til 
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behovet for at bevare markedernes 
likviditet, specielt markedet for 
statsobligationer og repomarkedet for 
genkøb af statsobligationer.

behovet for at bevare markedernes 
effektivitet, specielt markederne for 
statsobligationer og repomarkedet for 
genkøb af statsobligationer.

Or. en

Ændringsforslag 366
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger udkast til disse 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[1. januar 2012].

ESA (ESMA) forelægger udkast til disse 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen pr. 1. januar 
2012. Endvidere skal ESA (ESMA) 
udarbejde kriterier til at afgøre, hvornår 
en fysisk eller juridisk person kan 
foretage en credit default swap-
transaktion relateret til en forpligtelse hos 
en medlemsstat eller EU uden at have en 
lang position i denne udsteders 
statsobligationer.

Or. en

Ændringsforslag 367
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Short selling af aktier eller 
obligationer, der angår råvarer og credit 
default swaps, er forbudt.

Or. de
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Ændringsforslag 368
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Short-selling af råvareaktier og -
obligationer er forbudt.

Or. en

Begrundelse

Som følge af klimaforandringerne kan der forventes store udsving i priserne på fødevarer og 
råvarer. Short selling af credit default swaps antages at være en af grundene til den euro-
krise, der begyndte i foråret 2010. Forbuddet mod short selling af credit default swaps er 
nødvendigt for at sikre konsolideringen af de offentlige budgetter i EU-medlemsstaterne. 
Desuden er der ikke behov for yderligere likviditet til dette marked; kreditrisici kan dækkes af 
de traditionelle instrumenter.

Ændringsforslag 369
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. En aktie eller et gældsinstrument kan 
kun være genstand for short selling, når 
denne short selling foregår til købskursen, 
umiddelbart efter at aktiekursen er steget 
eller har stabiliseret sig. 

Or. de

Ændringsforslag 370
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Aktier eller gældsinstrumenter sælges 
kun som short selling, hvis transaktionen 
finder sted umiddelbart efter en stigende 
eller uændret aktiekurs til købskursen.

Or. en

Begrundelse

Anvendelse af denne uptick-regel kan forhindre overdrevne prisnedsættelser.

Ændringsforslag 371
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Udækket short selling

Udækket short selling er forbudt.

Or. en

Begrundelse

Udækket short selling forhøjer risikoen for markedsmanipulation, manglende afvikling og 
volatilitet. Udækket short selling fører desuden til bevidst fejlslagne transaktioner, således at 
de involverede kan manipulere prisen på værdipapirer og nyde godt af en arbitragefordel 
eller undgå låneomkostningerne i forbindelse med almindelig short selling. Udækket short 
selling forbydes, da det er en vildledende oplysning fra sælgerens side om hans ejerskab af 
aktier.

Ændringsforslag 372
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Ikke-pantsikret short selling

Ikke-pantsikret short selling er forbudt.

Or. en

Ændringsforslag 373
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 12 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12b
Udækket position i en credit default swap
Udækkede positioner i credit default 
swaps er forbudt.

Or. en

Ændringsforslag 374
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 12 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12b
Begrænsninger for udækkede credit 

default swaps
En fysisk eller juridisk person kan kun 
deltage i credit default swap-transaktioner 
relateret til en forpligtelse hos en 
medlemsstat, EU eller en juridisk person, 
hvis den pågældende person har en lang 
position i denne udsteders obligationer.

Or. en
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Ændringsforslag 375
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 udgår

Procedurer for dækningskøb og bøder for 
sen afvikling

1. Et handelssystem, der har optaget 
aktier eller statsobligationer til handel, 
skal sikre, at systemet, eller den centrale 
modpart, som leverer clearingydelser til 
handelssystemet, har implementeret 
procedurer, der opfylder alle følgende 
krav:
(a) Når en fysisk eller juridisk person, der 
sælger aktier eller statsgældsinstrumenter 
i handelssystemet, ikke kan levere 
aktierne eller statsgældsinstrumenterne til 
afvikling inden for fire handelsdage efter 
den dag, hvor handelen finder sted, eller 
seks handelsdage efter den dag, hvor 
handelen finder sted, hvis det drejer sig 
om market making-aktiviteter, 
iværksættes der automatisk procedurer, så 
handelssystemet eller den centrale 
modpart foretager dækningskøb af 
aktierne eller statsgældsinstrumentet for 
at sikre levering til afvikling.
(b) Når handelssystemet eller den centrale 
modpart ikke er i stand til at foretage 
dækningskøb af aktierne eller 
statsgældsinstrumentet til levering, betaler 
handelssystemet eller den centrale 
medkontrahent kontant kompensation til 
køberen på basis af værdien af aktierne 
eller gældsinstrumentet, der skulle 
leveres, på leveringsdatoen plus et beløb 
for eventuelle tab, som køberen har lidt.
(c) En fysisk eller juridisk person, der 
ikke foretager afvikling, betaler et beløb 
til handelssystemet eller den centrale 
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modpart for at godtgøre handelssystemet 
eller den centrale modpart alle beløb, som
er betalt i henhold til litra a) og b).
2. Et handelssystem, der har aktier eller 
statsgældsinstrumenter optaget til handel, 
skal sikre, at det har implementeret 
procedurer, eller at afviklingssystemet, 
der leverer afviklingsydelser for aktierne 
eller statsgældsinstrumentet, har 
implementeret procedurer, der sikrer, at 
når en fysisk eller juridisk person, der 
sælger aktier eller statsgældsinstrumenter 
i handelssystemet, ikke leverer aktierne 
eller statsgældsinstrumenterne til 
afvikling på den dag, hvor afvikling skal 
finde sted, er en sådan fysisk eller juridisk 
person forpligtet til at betale dagbøder til 
handelssystemet eller afviklingssystemet 
for hver dag, leveringen udebliver.
Dagbøderne skal være tilstrækkeligt høje 
til, at sælgeren ikke får overskud på at 
undlade at afvikle, og til at virke 
afskrækkende på fysiske eller juridiske 
personer, der ikke foretager afvikling.
3. Et handelssystem, der har aktier eller 
statsobligationer optaget til handel, skal 
have implementeret regler, der gør det 
muligt at forbyde en fysisk eller juridisk 
person, der er medlem af handelssystemet, 
at indgå i yderligere short selling af aktier 
eller statsgældsinstrumenter i 
handelssystemet, så længe den 
pågældende person ikke afvikler en 
transaktion, der er et resultat af short 
selling i det pågældende handelssystem.

Or. en

Ændringsforslag 376
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 13 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 udgår
Procedurer for dækningskøb og bøder for 

sen afvikling
1. Et handelssystem, der har optaget 
aktier eller statsobligationer til handel, 
skal sikre, at systemet, eller den centrale 
modpart, som leverer clearingydelser til 
handelssystemet, har implementeret 
procedurer, der opfylder alle følgende 
krav:
(a) Når en fysisk eller juridisk person, der 
sælger aktier eller statsgældsinstrumenter 
i handelssystemet, ikke kan levere 
aktierne eller statsgældsinstrumenterne til 
afvikling inden for fire handelsdage efter 
den dag, hvor handelen finder sted, eller 
seks handelsdage efter den dag, hvor 
handelen finder sted, hvis det drejer sig 
om market making-aktiviteter, 
iværksættes der automatisk procedurer, så 
handelssystemet eller den centrale 
modpart foretager dækningskøb af 
aktierne eller statsgældsinstrumentet for 
at sikre levering til afvikling.
(b) Når handelssystemet eller den centrale 
modpart ikke er i stand til at foretage 
dækningskøb af aktierne eller 
statsgældsinstrumentet til levering, betaler 
handelssystemet eller den centrale 
medkontrahent kontant kompensation til 
køberen på basis af værdien af aktierne 
eller gældsinstrumentet, der skulle 
leveres, på leveringsdatoen plus et beløb 
for eventuelle tab, som køberen har lidt.
(c) En fysisk eller juridisk person, der 
ikke foretager afvikling, betaler et beløb 
til handelssystemet eller den centrale 
modpart for at godtgøre handelssystemet 
eller den centrale modpart alle beløb, som 
er betalt i henhold til litra a) og b).
2. Et handelssystem, der har aktier eller 
statsgældsinstrumenter optaget til handel, 
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skal sikre, at det har implementeret 
procedurer, eller at afviklingssystemet, 
der leverer afviklingsydelser for aktierne 
eller statsgældsinstrumentet, har 
implementeret procedurer, der sikrer, at 
når en fysisk eller juridisk person, der 
sælger aktier eller statsgældsinstrumenter 
i handelssystemet, ikke leverer aktierne 
eller statsgældsinstrumenterne til 
afvikling på den dag, hvor afvikling skal 
finde sted, er en sådan fysisk eller juridisk 
person forpligtet til at betale dagbøder til 
handelssystemet eller afviklingssystemet 
for hver dag, leveringen udebliver. 
Dagbøderne skal være tilstrækkeligt høje 
til, at sælgeren ikke får overskud på at 
undlade at afvikle, og til at virke
afskrækkende på fysiske eller juridiske 
personer, der ikke foretager afvikling.
3. Et handelssystem, der har aktier eller 
statsobligationer optaget til handel, skal 
have implementeret regler, der gør det 
muligt at forbyde en fysisk eller juridisk 
person, der er medlem af handelssystemet, 
at indgå i yderligere short selling af aktier 
eller statsgældsinstrumenter i 
handelssystemet, så længe den 
pågældende person ikke afvikler en 
transaktion, der er et resultat af short 
selling i det pågældende handelssystem.

Or. en

Begrundelse

Spørgsmålet om manglende afvikling skal løses, men på horisontal snarere end vertikal vis. 
Der findes en række operationelle grunde til, at manglende afvikling ikke er relateret til short 
selling. Statslige værdipapircentraler har ikke mulighed for at vide, hvorvidt en manglende 
afvikling er opstået som følge af udækket short selling. Bestræbelserne på at forbedre 
afviklingsdisciplinen bør holdes inden for lovgivningen om værdipapirafvikling eller 
forordningen om statslige værdipapircentraler. Se forslag til betragtning 16a.
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Ændringsforslag 377
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Procedurer for dækningskøb og bøder for 
sen afvikling

Procedurer for dækningskøb og 
administrative sanktioner for sen afvikling

Or. en

Begrundelse

Ordet "bøde" antyder fejlagtigt, at der er tale om en strafferetslig sanktion.

Ændringsforslag 378
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et handelssystem, der har optaget 
aktier eller statsobligationer til handel, 
skal sikre, at systemet, eller den centrale 
modpart, som leverer clearingydelser til 
handelssystemet, har implementeret 
procedurer, der opfylder alle følgende 
krav:

udgår

(a) Når en fysisk eller juridisk person, der 
sælger aktier eller statsgældsinstrumenter 
i handelssystemet, ikke kan levere 
aktierne eller statsgældsinstrumenterne til 
afvikling inden for fire handelsdage efter 
den dag, hvor handelen finder sted, eller 
seks handelsdage efter den dag, hvor 
handelen finder sted, hvis det drejer sig 
om market making-aktiviteter, 
iværksættes der automatisk procedurer, så 
handelssystemet eller den centrale 
modpart foretager dækningskøb af 
aktierne eller statsgældsinstrumentet for 



AM\854948DA.doc 25/107 PE456.805v01-00

DA

at sikre levering til afvikling.
(b) Når handelssystemet eller den centrale 
modpart ikke er i stand til at foretage 
dækningskøb af aktierne eller 
statsgældsinstrumentet til levering, betaler 
handelssystemet eller den centrale 
medkontrahent kontant kompensation til 
køberen på basis af værdien af aktierne 
eller gældsinstrumentet, der skulle 
leveres, på leveringsdatoen plus et beløb 
for eventuelle tab, som køberen har lidt.
(c) En fysisk eller juridisk person, der 
ikke foretager afvikling, betaler et beløb 
til handelssystemet eller den centrale 
modpart for at godtgøre handelssystemet 
eller den centrale modpart alle beløb, som 
er betalt i henhold til litra a) og b).

Or. en

Ændringsforslag 379
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et handelssystem, der har optaget aktier 
eller statsobligationer til handel, skal sikre, 
at systemet, eller den centrale modpart, 
som leverer clearingydelser til 
handelssystemet, har implementeret 
procedurer, der opfylder alle følgende 
krav:

1. Et handelssystem, der har optaget aktier 
eller statsobligationer til handel, skal have 
implementeret regler til at sikre, at 
afviklingen kan finde sted, når den 
forfalder. Disse regler, der omfatter 
mulighed for dækningskøb, skal være 
virkningsfulde, forholdsmæssigt 
afpassede og skal afskrække fra at begå 
misbrug.

Or. en

Ændringsforslag 380
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et handelssystem, der har optaget 
aktier eller statsobligationer til handel, 
skal sikre, at systemet, eller den centrale 
modpart, som leverer clearingydelser til 
handelssystemet, har implementeret 
procedurer, der opfylder alle følgende
krav:

1. De centrale modparter, som leverer 
clearingydelser for aktier, har 
implementeret procedurer, der opfylder alle 
følgende krav:

Or. en

Ændringsforslag 381
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et handelssystem, der har optaget aktier 
eller statsobligationer til handel, skal sikre, 
at systemet, eller den centrale modpart, 
som leverer clearingydelser til 
handelssystemet, har implementeret 
procedurer, der opfylder alle følgende 
krav:

1. En udvekslingscentral eller et 
afviklingssystem, der har optaget aktier 
eller statsobligationer til handel, skal sikre, 
at systemet, eller den centrale modpart, 
som leverer clearingydelser til 
handelssystemet, har implementeret 
procedurer, der opfylder alle følgende 
krav:

Or. en

Begrundelse

Handelssystemet er ikke den relevante aktør. Det bør være udvekslingscentralen eller 
afviklingssystemet, der er underlagt disse bestemmelser.

Ændringsforslag 382
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Når en fysisk eller juridisk person, der 
sælger aktier eller statsgældsinstrumenter 
i handelssystemet, ikke kan levere 
aktierne eller statsgældsinstrumenterne til 
afvikling inden for fire handelsdage efter 
den dag, hvor handelen finder sted, eller 
seks handelsdage efter den dag, hvor 
handelen finder sted, hvis det drejer sig 
om market making-aktiviteter, 
iværksættes der automatisk procedurer, så 
handelssystemet eller den centrale 
modpart foretager dækningskøb af 
aktierne eller statsgældsinstrumentet for 
at sikre levering til afvikling.

udgår

Or. en

Begrundelse

Omfanget af manglende afvikling er lavt som følge af short selling-aktiviteter. 
Foranstaltninger vedrørende manglende afvikling kan med fordel behandles som en del af et 
særskilt lovinitiativ, der ikke er begrænset til short selling.

Ændringsforslag 383
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Når en fysisk eller juridisk person, der 
sælger aktier eller statsgældsinstrumenter i 
handelssystemet, ikke kan levere aktierne 
eller statsgældsinstrumenterne til afvikling 
inden for fire handelsdage efter den dag, 
hvor handelen finder sted, eller seks 
handelsdage efter den dag, hvor handelen 
finder sted, hvis det drejer sig om market 
making-aktiviteter, iværksættes der 
automatisk procedurer, så 
handelssystemet eller den centrale 

(a) Når en fysisk eller juridisk person, der 
sælger aktier eller statsgældsinstrumenter, 
ikke kan levere aktierne eller 
statsgældsinstrumenterne til afvikling, og 
ikke formår at levere aktierne eller 
statsgældsinstrumentet til afvikling på 
forfaldsdatoen, finder en 
markedsdisciplinordning anvendelse, der 
består af både dækningskøb og 
sanktioner, som den pågældende fysiske 
eller juridiske person er underlagt.
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modpart eller værdipapirernes centrale 
depositar foretager dækningskøb af 
aktierne eller statsgældsinstrumentet for 
at sikre levering til afvikling.

Or. en

Begrundelse

De europæiske ordninger varierer alt afhængig af jurisdiktionen. Kommissionen oprettede en 
industrigruppe til at tage sig af denne mangel på harmonisering, nemlig arbejdsgruppen for 
harmonisering af afviklingscyklusser, med det formål at gøre de europæiske finansmarkeder 
mere konkurrencedygtige ved at harmonisere den tid, det tager at afvikle en transaktion. 
Afviklingsdisciplin-ordninger varetages som regel af efterhandelsinfrastrukturer, så de ville 
passe bedre ind i en lovgivningstekst om efterhandelsaspekter.

Ændringsforslag 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Når en fysisk eller juridisk person, der 
sælger aktier eller statsgældsinstrumenter i 
handelssystemet, ikke kan levere aktierne 
eller statsgældsinstrumenterne til 
afvikling inden for fire handelsdage efter 
den dag, hvor handelen finder sted, eller
seks handelsdage efter den dag, hvor 
handelen finder sted, hvis det drejer sig 
om market making-aktiviteter, iværksættes 
der automatisk procedurer, så 
handelssystemet eller den centrale modpart 
foretager dækningskøb af aktierne eller 
statsgældsinstrumentet for at sikre 
levering til afvikling.

(a) Når en fysisk eller juridisk person, der 
sælger aktier eller statsgældsinstrumenter, 
ikke kan levere aktierne til afvikling inden 
for seks handelsdage efter den dag, hvor 
afviklingen forfalder, iværksættes der 
automatisk procedurer, så den centrale 
modpart foretager dækningskøb af aktierne 
for at sikre levering til afvikling.

Or. en
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Ændringsforslag 385
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Når en fysisk eller juridisk person, der 
sælger aktier eller statsgældsinstrumenter i 
handelssystemet, ikke kan levere aktierne 
eller statsgældsinstrumenterne til afvikling 
inden for fire handelsdage efter den dag, 
hvor handelen finder sted, eller seks 
handelsdage efter den dag, hvor handelen 
finder sted, hvis det drejer sig om market 
making-aktiviteter, iværksættes der 
automatisk procedurer, så handelssystemet 
eller den centrale modpart foretager 
dækningskøb af aktierne eller 
statsgældsinstrumentet for at sikre levering 
til afvikling.

(a) Når en fysisk eller juridisk person, der 
sælger aktier eller statsgældsinstrumenter i 
handelssystemet, ikke kan levere aktierne 
eller statsgældsinstrumenterne til afvikling 
inden for fire handelsdage efter den dag, 
hvor handelen finder sted, iværksættes der 
automatisk procedurer, så handelssystemet 
eller den centrale modpart foretager 
dækningskøb af aktierne eller 
statsgældsinstrumentet for at sikre levering 
til afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 386
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Når en fysisk eller juridisk person, der 
sælger aktier eller statsgældsinstrumenter i 
handelssystemet, ikke kan levere aktierne 
eller statsgældsinstrumenterne til afvikling 
inden for fire handelsdage efter den dag, 
hvor handelen finder sted, eller seks 
handelsdage efter den dag, hvor handelen 
finder sted, hvis det drejer sig om market 
making-aktiviteter, iværksættes der 
automatisk procedurer, så handelssystemet
eller den centrale modpart foretager 
dækningskøb af aktierne eller 
statsgældsinstrumentet for at sikre levering 
til afvikling.

(a) Når en fysisk eller juridisk person, der 
sælger aktier eller statsgældsinstrumenter i 
handelssystemet, ikke kan levere aktierne 
eller statsgældsinstrumenterne til afvikling 
inden for fire handelsdage efter 
afviklingsdagen, eller seks handelsdage 
efter afviklingsdagen, hvis det drejer sig 
om market making-aktiviteter, iværksættes 
der automatisk procedurer, så 
udvekslingscentralen eller 
afviklingssystemet eller den centrale 
modpart foretager dækningskøb af aktierne 
eller statsgældsinstrumentet for at sikre 
levering til afvikling.
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Or. en

Begrundelse

Handelssystemet er ikke den relevante aktør. Det bør være udvekslingscentralen eller 
afviklingssystemet, der er underlagt disse bestemmelser.

Ændringsforslag 387
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Når handelssystemet eller den centrale 
modpart ikke er i stand til at foretage 
dækningskøb af aktierne eller 
statsgældsinstrumentet til levering, betaler 
handelssystemet eller den centrale 
medkontrahent kontant kompensation til 
køberen på basis af værdien af aktierne 
eller gældsinstrumentet, der skulle 
leveres, på leveringsdatoen plus et beløb 
for eventuelle tab, som køberen har lidt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Omfanget af manglende afvikling er lavt som følge af short selling-aktiviteter. 
Foranstaltninger vedrørende manglende afvikling kan med fordel behandles som en del af et 
særskilt lovinitiativ, der ikke er begrænset til short selling.

Ændringsforslag 388
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Når handelssystemet eller den centrale (b) Når den centrale modpart ikke er i 
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modpart ikke er i stand til at foretage 
dækningskøb af aktierne eller 
statsgældsinstrumentet til levering, betaler 
handelssystemet eller den centrale 
medkontrahent kontant kompensation til 
køberen på basis af værdien af aktierne 
eller gældsinstrumentet, der skulle leveres, 
på leveringsdatoen plus et beløb for 
eventuelle tab, som køberen har lidt.

stand til at foretage dækningskøb af 
aktierne eller statsgældsinstrumentet til 
levering, betaler den centrale 
medkontrahent kontant kompensation til 
køberen på basis af værdien af aktierne, der 
skulle leveres, på leveringsdatoen plus et 
beløb for eventuelle tab, som køberen har 
lidt.

Or. en

Ændringsforslag 389
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Når handelssystemet eller den centrale 
modpart ikke er i stand til at foretage 
dækningskøb af aktierne eller 
statsgældsinstrumentet til levering, betaler 
handelssystemet eller den centrale 
medkontrahent kontant kompensation til 
køberen på basis af værdien af aktierne 
eller gældsinstrumentet, der skulle leveres, 
på leveringsdatoen plus et beløb for 
eventuelle tab, som køberen har lidt.

(b) Når udvekslingscentralen eller 
afviklingssystemet eller den centrale 
modpart ikke er i stand til at foretage 
dækningskøb af aktierne eller 
statsgældsinstrumentet til levering, betaler 
handelssystemet eller den centrale 
medkontrahent kontant kompensation til 
køberen på basis af værdien af aktierne 
eller gældsinstrumentet, der skulle leveres, 
på leveringsdatoen plus et beløb for 
eventuelle tab, som køberen har lidt.

Or. en

Begrundelse

Handelssystemet er ikke den relevante aktør. Det bør være udvekslingscentralen eller 
afviklingssystemet, der er underlagt disse bestemmelser.

Ændringsforslag 390
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) En fysisk eller juridisk person, der 
ikke foretager afvikling, betaler et beløb 
til handelssystemet eller den centrale 
modpart for at godtgøre handelssystemet 
eller den centrale modpart alle beløb, som 
er betalt i henhold til litra a) og b).

udgår

Or. en

Begrundelse

Omfanget af manglende afvikling er lavt som følge af short selling-aktiviteter. 
Foranstaltninger vedrørende manglende afvikling kan med fordel behandles som en del af et 
særskilt lovinitiativ, der ikke er begrænset til short selling.

Ændringsforslag 391
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) En fysisk eller juridisk person, der ikke 
foretager afvikling, betaler et beløb til 
handelssystemet eller den centrale modpart 
for at godtgøre handelssystemet eller den 
centrale modpart alle beløb, som er betalt 
i henhold til litra a) og b).

(c) En fysisk eller juridisk person, der ikke 
foretager afvikling, betaler et beløb til den 
centrale modpart for at godtgøre den 
centrale modpart alle beløb, som er betalt 
i henhold til litra a) og b).

Or. en

Ændringsforslag 392
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) En fysisk eller juridisk person, der ikke 
foretager afvikling, betaler et beløb til 

(c) En fysisk eller juridisk person, der ikke 
foretager afvikling, betaler et beløb til 
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handelssystemet eller den centrale modpart 
for at godtgøre handelssystemet eller den 
centrale modpart alle beløb, som er betalt 
i henhold til litra a) og b).

udvekslingscentralen eller 
afviklingssystemet eller den centrale 
modpart for at godtgøre 
udvekslingscentralen eller 
afviklingssystemet eller den centrale 
modpart alle beløb, som er betalt i henhold 
til litra a) og b).

Or. en

Begrundelse

Handelssystemet er ikke den relevante aktør. Det bør være udvekslingscentralen eller 
afviklingssystemet, der er underlagt disse bestemmelser.

Ændringsforslag 393
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et handelssystem, der har aktier eller 
statsgældsinstrumenter optaget til handel, 
skal sikre, at det har implementeret 
procedurer, eller at afviklingssystemet, 
der leverer afviklingsydelser for aktierne 
eller statsgældsinstrumentet, har 
implementeret procedurer, der sikrer, at 
når en fysisk eller juridisk person, der 
sælger aktier eller statsgældsinstrumenter 
i handelssystemet, ikke leverer aktierne 
eller statsgældsinstrumenterne til 
afvikling på den dag, hvor afvikling skal 
finde sted, er en sådan fysisk eller juridisk 
person forpligtet til at betale dagbøder til 
handelssystemet eller afviklingssystemet 
for hver dag, leveringen udebliver.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 394
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et handelssystem, der har aktier eller 
statsgældsinstrumenter optaget til handel, 
skal sikre, at det har implementeret 
procedurer, eller at afviklingssystemet, 
der leverer afviklingsydelser for aktierne 
eller statsgældsinstrumentet, har 
implementeret procedurer, der sikrer, at 
når en fysisk eller juridisk person, der 
sælger aktier eller statsgældsinstrumenter 
i handelssystemet, ikke leverer aktierne 
eller statsgældsinstrumenterne til 
afvikling på den dag, hvor afvikling skal 
finde sted, er en sådan fysisk eller juridisk 
person forpligtet til at betale dagbøder til 
handelssystemet eller afviklingssystemet 
for hver dag, leveringen udebliver.

udgår

Or. en

Begrundelse

Omfanget af manglende afvikling er lavt som følge af short selling-aktiviteter. 
Foranstaltninger vedrørende manglende afvikling kan med fordel behandles som en del af et 
særskilt lovinitiativ, der ikke er begrænset til short selling.

Ændringsforslag 395
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et handelssystem, der har aktier eller 
statsgældsinstrumenter optaget til handel, 
skal sikre, at det har implementeret 
procedurer, eller at afviklingssystemet, der 
leverer afviklingsydelser for aktierne eller 

2. Afviklingssystemet, der leverer 
afviklingsydelser for aktierne skal have
implementeret procedurer, der sikrer, at når 
en fysisk eller juridisk person, der sælger 
aktier, ikke leverer aktierne til afvikling på 
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statsgældsinstrumentet, har implementeret 
procedurer, der sikrer, at når en fysisk eller 
juridisk person, der sælger aktier eller 
statsgældsinstrumenter i handelssystemet, 
ikke leverer aktierne eller 
statsgældsinstrumenterne til afvikling på 
den dag, hvor afvikling skal finde sted, 
er en sådan fysisk eller juridisk person 
forpligtet til at betale dagbøder til 
handelssystemet eller afviklingssystemet 
for hver dag, leveringen udebliver.

den dag, hvor afvikling skal finde sted, 
er en sådan fysisk eller juridisk person 
forpligtet til at betale dagbøder til 
afviklingssystemet for hver dag, leveringen 
udebliver.

Or. en

Ændringsforslag 396
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et handelssystem, der har aktier eller 
statsgældsinstrumenter optaget til handel, 
skal sikre, at det har implementeret 
procedurer, eller at afviklingssystemet, der 
leverer afviklingsydelser for aktierne eller 
statsgældsinstrumentet, har 
implementeret procedurer, der sikrer, at 
når en fysisk eller juridisk person, der 
sælger aktier eller statsgældsinstrumenter i 
handelssystemet, ikke leverer aktierne eller 
statsgældsinstrumenterne til afvikling på 
den dag, hvor afvikling skal finde sted, 
er en sådan fysisk eller juridisk person 
forpligtet til at betale dagbøder til 
handelssystemet eller afviklingssystemet 
for hver dag, leveringen udebliver.

2. En udvekslingscentral eller 
afviklingssystem, der har aktier eller 
statsgældsinstrumenter optaget til handel, 
skal sikre, at det har implementeret 
procedurer, der sikrer, at når en fysisk eller 
juridisk person, der sælger aktier eller 
statsgældsinstrumenter, ikke leverer 
aktierne eller statsgældsinstrumenterne til 
afvikling på den dag, hvor afvikling skal 
finde sted, er en sådan fysisk eller juridisk 
person forpligtet til at betale dagbøder til 
udvekslingscentralen eller 
afviklingssystemet for hver dag, leveringen 
udebliver.

Or. en

Begrundelse

Handelssystemet er ikke den relevante aktør. Det bør være udvekslingscentralen eller 
afviklingssystemet, der er underlagt disse bestemmelser.



PE456.805v01-00 36/107 AM\854948DA.doc

DA

Ændringsforslag 397
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dagbøderne skal være tilstrækkeligt høje 
til, at sælgeren ikke får overskud på at 
undlade at afvikle, og til at virke 
afskrækkende på fysiske eller juridiske 
personer, der ikke foretager afvikling.

udgår

Or. en

Begrundelse

Omfanget af manglende afvikling er lavt som følge af short selling-aktiviteter. 
Foranstaltninger vedrørende manglende afvikling kan med fordel behandles som en del af et 
særskilt lovinitiativ, der ikke er begrænset til short selling.

Ændringsforslag 398
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dagbøderne skal være tilstrækkeligt høje 
til, at sælgeren ikke får overskud på at 
undlade at afvikle, og til at virke 
afskrækkende på fysiske eller juridiske 
personer, der ikke foretager afvikling.

Dagbøderne skal være tilstrækkeligt høje 
til at virke afskrækkende på fysiske eller 
juridiske personer, der ikke foretager
afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 399
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dagbøderne skal være tilstrækkeligt høje 
til, at sælgeren ikke får overskud på at 
undlade at afvikle, og til at virke 
afskrækkende på fysiske eller juridiske 
personer, der ikke foretager afvikling.

Bøderne skal være tilstrækkeligt høje til, at 
sælgeren ikke får overskud på at undlade at 
afvikle, og til at virke afskrækkende på 
fysiske eller juridiske personer, der ikke 
foretager afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 400
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et handelssystem, der har aktier eller 
statsobligationer optaget til handel, skal 
have implementeret regler, der gør det 
muligt at forbyde en fysisk eller juridisk 
person, der er medlem af handelssystemet, 
at indgå i yderligere short selling af aktier 
eller statsgældsinstrumenter i 
handelssystemet, så længe den 
pågældende person ikke afvikler en 
transaktion, der er et resultat af short 
selling i det pågældende handelssystem.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 401
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et handelssystem, der har aktier eller 
statsobligationer optaget til handel, skal 
have implementeret regler, der gør det 
muligt at forbyde en fysisk eller juridisk 
person, der er medlem af handelssystemet, 

udgår
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at indgå i yderligere short selling af aktier 
eller statsgældsinstrumenter i 
handelssystemet, så længe den 
pågældende person ikke afvikler en 
transaktion, der er et resultat af short 
selling i det pågældende handelssystem.

Or. en

Begrundelse

Omfanget af manglende afvikling er lavt som følge af short selling-aktiviteter. 
Foranstaltninger vedrørende manglende afvikling kan med fordel behandles som en del af et 
særskilt lovinitiativ, der ikke er begrænset til short selling.

Ændringsforslag 402
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et handelssystem, der har aktier eller 
statsobligationer optaget til handel, skal 
have implementeret regler, der gør det 
muligt at forbyde en fysisk eller juridisk 
person, der er medlem af handelssystemet, 
at indgå i yderligere short selling af aktier 
eller statsgældsinstrumenter i 
handelssystemet, så længe den 
pågældende person ikke afvikler en 
transaktion, der er et resultat af short 
selling i det pågældende handelssystem.

3. Selv om afviklingsdisciplinen er et 
vigtigt element i velfungerende 
finansmarkeder, er de tekniske detaljer i 
afviklingsdisciplin-ordningerne ikke 
omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde, men fastsættes i det 
relevante efterhandelslovforslag, som 
Kommissionen fremsætter under 
hensyntagen til det arbejde, som 
Kommissionen og industrien har udført 
på dette område. Kommissionen 
fremsætter derfor konkrete forslag inden 
udgangen af 2011, sideløbende med et 
forslag om fastlæggelse af harmoniserede 
lovgivningsrammer for statslige 
værdipapircentraler. 

Or. en

Begrundelse

De europæiske ordninger varierer alt afhængig af jurisdiktionen. Kommissionen oprettede en 
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industrigruppe til at tage sig af denne mangel på harmonisering, nemlig arbejdsgruppen for 
harmonisering af afviklingscyklusser, med det formål at gøre de europæiske finansmarkeder 
mere konkurrencedygtige ved at harmonisere den tid, det tager at afvikle en transaktion. 
Afviklingsdisciplin-ordninger varetages som regel af efterhandelsinfrastrukturer, så de ville 
passe bedre ind i en lovgivningstekst om efterhandelsaspekter.

Ændringsforslag 403
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Afviklingsdisciplin

Det er vigtigt at have en fælles EU-
afviklingsdisciplin for at skabe 
velfungerende finansmarkeder i EU. 
Skabelsen af EU-afviklingsdisciplin, 
herunder harmoniserede regler for 
kontant kompensation, bødeordning og 
harmoniserede 
håndhævelsesbestemmelser, såsom 
dækningskøb, bør være genstand for en 
separat og bredere afviklingslovgivning, 
som Kommissionen forventes at 
fremlægge i løbet af 2011.

Or. en

Begrundelse

Hvad angår manglende afvikling, bør den fremtidige lovgivning indeholde en harmoniseret 
bødeordning og harmoniserede håndhævelsesregler, såsom dækningskøb og regler om 
kontant kompensation. Denne lovgivningsmæssige tilgang fra Kommissionens side kan tage 
udgangspunkt i artikel 13, men udvide artiklens anvendelsesområde, både hvad angår 
finansielle instrumenter og de omfattede handelssystemer.
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Ændringsforslag 404
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 14 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14
Fritagelse, hvor det primære 

handelssystem er uden for Unionen

1. Artikel 5, 7, 12 og 13 finder ikke 
anvendelse på aktierne i et selskab, der er 
optaget til handel i et handelssystem i 
Unionen, hvis det primære handelssystem 
for handelen med aktierne befinder sig i 
et land uden for Unionen.

2. Den relevante kompetente myndighed 
for aktier i et selskab, der handles i et 
handelssystem i Unionen og i et 
handelssystem uden for Unionen, skal 
mindst hvert andet år bestemme, hvorvidt 
det primære system for handel med disse 
aktier befinder sig uden for Unionen. Den 
relevante kompetente myndighed skal 
underrette ESMA om sådanne eventuelle 
aktier, der er fundet at have deres 
primære handelssystem uden for 
Unionen. ESMA skal hvert andet år 
offentliggøre listen over aktier, hvis 
primære handelssystem befinder sig uden 
for Unionen. Listen skal gælde i en 
periode på to år. 

3. Kommissionen kan vedtage 
forskriftsmæssige tekniske standarder, der 
præciserer metoden til beregning af 
omsætningen for at bestemme det 
primære handelssystem for handelen med 
en aktie. De forskriftsmæssige tekniske 
standarder, der er nævnt i første afsnit, 
vedtages i overensstemmelse med artikel 
[7 til 7d] i forordning (EU) nr. …/… 
[ESMA-forordningen].
ESMA forelægger udkast til disse 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 

udgår
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Kommissionen senest den [31. december 
2011].

4. For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af stk. 1 og 2 tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for at præcisere:

a) den dato, hvorpå enhver beregning af 
det primære handelssystem for en aktie 
skal foretages, og den periode, 
beregningen skal gælde for

b) den dato, hvor den relevante 
kompetente myndighed senest skal 
underrette ESMA om de aktier, hvis 
primære handelssystem ligger uden for 
Unionen

c) den dato, hvorfra listen skal gælde, 
efter at den er offentliggjort af ESMA.

De gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, der er nævnt i første afsnit, 
vedtages i overensstemmelse med artikel 
[7e] i forordning (EU) nr. …/… [ESMA-
forordningen].
ESMA forelægger udkast til disse 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[31. december 2011].

Or. de

Ændringsforslag 405
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Artikel 5, 7, 12 og 13 finder ikke 
anvendelse på aktierne i et selskab, der er 
optaget til handel i et handelssystem i 
Unionen, hvis det primære handelssystem 

udgår
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for handelen med aktierne befinder sig i 
et land uden for Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 406
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Artikel 5, 7, 12 og 13 finder ikke 
anvendelse på aktierne i et selskab, der er 
optaget til handel i et handelssystem i 
Unionen, hvis det primære handelssystem 
for handelen med aktierne befinder sig i et 
land uden for Unionen.

1. Artikel 5, 7 og 13 finder ikke anvendelse 
på aktierne i et selskab i Unionen, hvis det 
primære handelssystem for handelen med 
aktierne befinder sig i et land uden for 
Unionen.

Or. en

Begrundelse

Det skal i forordningen undgås, at udækkede korte positioner i selskabsværdipapirer, der 
handles inden for EU, forbydes, så længe sådanne positioner fortsat er tilladte uden for EU.

Ændringsforslag 407
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den relevante kompetente myndighed 
for aktier i et selskab, der handles i et 
handelssystem i Unionen og i et 
handelssystem uden for Unionen, skal 
mindst hvert andet år bestemme, hvorvidt 
det primære system for handel med disse 
aktier befinder sig uden for Unionen.

2. Den relevante kompetente myndighed 
for værdipapirer i et selskab, der handles i 
Unionen og i et handelssystem uden for 
Unionen, skal mindst hvert andet år 
bestemme, hvorvidt det primære system for 
handel med disse værdipapirer befinder sig 
uden for Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 408
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den relevante kompetente myndighed skal 
underrette ESMA om sådanne eventuelle 
aktier, der er fundet at have deres primære 
handelssystem uden for Unionen.

Den relevante kompetente myndighed skal 
underrette ESA (ESMA) om sådanne 
eventuelle værdipapirer, der er fundet at 
have deres primære handelssystem uden 
for Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 409
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA skal hvert andet år offentliggøre 
listen over aktier, hvis primære 
handelssystem befinder sig uden for 
Unionen. Listen skal gælde i en periode på 
to år.

ESA (ESMA) skal hvert andet år 
offentliggøre listen over værdipapirer, hvis 
primære handelssystem befinder sig uden 
for Unionen. Listen skal gælde i en periode 
på to år.

Or. en

Ændringsforslag 410
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Artikel 5, 6, 7, 8 og 12 finder ikke
anvendelse på aktiviteter, der udføres af et 
investeringsfirma eller en enhed i et 
tredjeland eller et lokalt firma, der er 

1. Artikel 5, 6, 7, 8 og 12 finder også
anvendelse på aktiviteter, der udføres af et 
investeringsfirma eller en enhed i et 
tredjeland eller et lokalt firma, der er 
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medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den 
pågældende handler med et finansielt 
instrument som ordregiver, uanset om 
instrumentet handles inden for eller uden 
for et handelssystem, i en eller begge af 
følgende egenskaber:

medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den 
pågældende handler med et finansielt 
instrument som ordregiver, uanset om 
instrumentet handles inden for eller uden 
for et handelssystem, i en eller begge af 
følgende egenskaber:

Or. de

Ændringsforslag 411
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Artikel 5, 6, 7, 8 og 12 finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der udføres af et 
investeringsfirma eller en enhed i et 
tredjeland eller et lokalt firma, der er 
medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den 
pågældende handler med et finansielt 
instrument som ordregiver, uanset om 
instrumentet handles inden for eller uden 
for et handelssystem, i en eller begge af 
følgende egenskaber:

1. Artikel 5 til 8 og 12 og enhver 
restriktion eller ethvert krav i medfør af 
artikel 16, 17, 18 og 24 finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der udføres af et 
investeringsfirma eller en enhed i et 
tredjeland eller et lokalt firma, der er 
medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den 
pågældende handler med et finansielt 
instrument, uanset om instrumentet handles 
inden for eller uden for et handelssystem, i 
en af følgende egenskaber:

Or. en

Begrundelse

Market makers bør også være fritaget fra restriktioner eller krav, der er indført i 
ekstraordinære situationer, fordi der i sådanne situationer også er behov for market makers, 
der kan forsyne markedet med likviditet. Ordene "som ordregiver" er unødvendig. Kravene i 
underafsnittene er tilstrækkelige. Klarere definitioner af, hvilke typer aktiviteter, der er 
fritaget, vil øge klarheden og forudsigeligheden.
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Ændringsforslag 412
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Artikel 5, 6, 7, 8 og 12 finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der udføres af et 
investeringsfirma eller en enhed i et 
tredjeland eller et lokalt firma, der er 
medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den 
pågældende handler med et finansielt 
instrument som ordregiver, uanset om 
instrumentet handles inden for eller uden 
for et handelssystem, i en eller begge af 
følgende egenskaber:

1. Artikel 5 til 8 finder ikke anvendelse på 
aktiviteter, der udføres af et 
investeringsfirma eller en enhed i et 
tredjeland eller et lokalt firma, der er 
medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den 
pågældende handler med et finansielt 
instrument som ordregiver, uanset om 
instrumentet handles inden for eller uden 
for et handelssystem, i en eller begge af 
følgende egenskaber:

Or. en

Begrundelse

Market makers bør, ligesom andre markedsaktører, ikke have lov til at besidde udækkede 
positioner.

Ændringsforslag 413
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Artikel 5, 6, 7, 8 og 12 finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der udføres af et 
investeringsfirma eller en enhed i et 
tredjeland eller et lokalt firma, der er 
medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den 
pågældende handler med et finansielt 

1. Artikel 5 til 8 og 12 finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der udføres af et 
investeringsfirma eller en enhed i et 
tredjeland eller et lokalt firma, der er 
medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den
pågældende stiller sig selv til rådighed på 
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instrument som ordregiver, uanset om 
instrumentet handles inden for eller uden 
for et handelssystem, i en eller begge af 
følgende egenskaber:

vedvarende basis som villig til at handle 
med et finansielt instrument som 
ordregiver, uanset om instrumentet handles 
inden for eller uden for et handelssystem,
eller den pågældende virker befordrende 
for systemisk internalisering, i en af 
følgende egenskaber:

Or. en

Ændringsforslag 414
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Artikel 5, 6, 7, 8 og 12 finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der udføres af et 
investeringsfirma eller en enhed i et 
tredjeland eller et lokalt firma, der er 
medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den 
pågældende handler med et finansielt 
instrument som ordregiver, uanset om 
instrumentet handles inden for eller uden 
for et handelssystem, i en eller begge af 
følgende egenskaber:

1. Artikel 5 til 8 og 12 finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der udføres af et 
investeringsfirma eller en enhed i et 
tredjeland eller et lokalt firma, der er 
medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den 
pågældende handler med ethvert finansielt 
instrument som ordregiver, herunder 
aktier, optioner, derivater, stats- og 
virksomhedsobligationer, uanset om 
instrumentet handles inden for eller uden 
for et handelssystem eller den pågældende 
virker befordrende for systemisk 
internalisering, i en eller flere af følgende 
egenskaber:

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fjerne enhver tvivl om, hvilke instrumenter, der er omfattet af forordningens 
anvendelsesområde og om behandlingen af personer, der udvirker systemisk internalisering.  
Det er endvidere vigtigt at inddrage handelsaktiviteter, der kan anses for market making-
aktiviteter, når der ikke er nogen offentliggørelse af kurser (f.eks. RFQ-modeller i forbindelse 
med unoterede værdipapirer) eller gensidig handel blandt market makers, hvor den ene 
imødekommer den andens behov for at handle på vegne af sin klient eller på vegne af en 
anden market maker.



AM\854948DA.doc 47/107 PE456.805v01-00

DA

Ændringsforslag 415
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Artikel 5, 6, 7, 8 og 12 finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der udføres af et 
investeringsfirma eller en enhed i et 
tredjeland eller et lokalt firma, der er 
medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den 
pågældende handler med et finansielt 
instrument som ordregiver, uanset om 
instrumentet handles inden for eller uden 
for et handelssystem, i en eller begge af 
følgende egenskaber:

1. Artikel 5 til 8 og 12 finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der udføres af et 
investeringsfirma eller en enhed i et 
tredjeland eller et lokalt firma, der er 
medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den 
pågældende handler med ethvert finansielt 
instrument som ordregiver, herunder 
aktier, optioner, derivater, stats- og 
virksomhedsobligationer, uanset om 
instrumentet handles inden for eller uden 
for et handelssystem eller den pågældende 
virker befordrende for systemisk 
internalisering systemisk internalisering, i 
en eller begge af følgende egenskaber:

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fjerne enhver tvivl om, hvilke instrumenter, der er omfattet af forordningens 
anvendelsesområde og om behandlingen af personer, der udvirker systemisk internalisering.  
Det er endvidere vigtigt at inddrage handelsaktiviteter, der kan anses for market making-
aktiviteter, når der ikke er nogen offentliggørelse af kurser eller gensidig handel blandt 
market makers, hvor den ene imødekommer den andens behov for at handle på vegne af sin 
klient eller på vegne af en anden market maker.

Ændringsforslag 416
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Artikel 5, 6, 7, 8 og 12 finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der udføres af et 
investeringsfirma eller en enhed i et 
tredjeland eller et lokalt firma, der er 
medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den 
pågældende handler med et finansielt 
instrument som ordregiver, uanset om 
instrumentet handles inden for eller uden 
for et handelssystem, i en eller begge af 
følgende egenskaber:

1. Artikel 5 til 8 finder ikke anvendelse på 
aktiviteter, der udføres af et 
investeringsfirma eller en enhed i et 
tredjeland (market maker), der er medlem 
af et relevant handelssystem eller et 
relevant marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den 
pågældende handler med et relevant 
finansielt instrument som ordregiver, 
uanset om instrumentet handles inden for 
eller uden for et handelssystem, i en eller 
flere af følgende egenskaber og ved at 
afdække de positioner, der opstår som 
følge af disse handler:

Or. en

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre, at disse bestemmelser (der ikke omhandler 
gennemførelsesstandarder eller delegerede retsakter) er klare og i et rimeligt forhold, med 
henblik på at udbedre en mangel ved Kommissionens forslag, hvad angår regulering og tilsyn 
med market makers fra tredjelande, der vil være fritaget for mange af kravene i den 
foreslåede forordning, og for at lette den praktiske gennemførelse af bestemmelserne.

Ændringsforslag 417
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Artikel 5, 6, 7, 8 og 12 finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der udføres af et 
investeringsfirma eller en enhed i et 
tredjeland eller et lokalt firma, der er 
medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den 

1. Artikel 5 til 8 og 12 finder ikke 
anvendelse på aktiviteter, der udføres af et 
investeringsfirma eller en enhed i et 
tredjeland eller et lokalt firma, der er 
medlem af et handelssystem eller et 
marked i et tredjeland, hvis retlige 
tilsynsmæssige rammer er erklæret 
ækvivalente i henhold til stk. 2, når den 
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pågældende handler med et finansielt 
instrument som ordregiver, uanset om 
instrumentet handles inden for eller uden 
for et handelssystem, i en eller begge af 
følgende egenskaber:

pågældende handler med et finansielt 
instrument som ordregiver, uanset om 
instrumentet handles inden for eller uden 
for et handelssystem, i en eller flere af 
følgende egenskaber:

Or. en

Begrundelse

Market making-aktiviteter og den likviditet, de frembringer, er essentielle for, at markederne 
kan fungere ordentligt. Den definition, som forordningen fastsætter, vil udelukke en række 
firmaer, der tilvejebringer likviditet, fra at udføre denne essentielle tjenesteydelse, til skade 
for markedet som helhed og SMV'er i særdeleshed.

Ændringsforslag 418
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) ved at afgive faste, samtidige tilbud på 
købs- og salgskurs af sammenlignelig 
størrelse og til konkurrencedygtige kurser 
med den konsekvens, at markedet tilføres 
likviditet på en regelmæssig og løbende 
basis,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 419
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) ved at afgive faste, samtidige tilbud på 
købs- og salgskurs af sammenlignelig 
størrelse og til konkurrencedygtige kurser 
med den konsekvens, at markedet tilføres 

(a) på en måde, der normalt har den 
effekt, at markedet tilføres likviditet på en 
regelmæssig basis på både markedets 
købs- og salgsside i sammenligneligt 
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likviditet på en regelmæssig og løbende
basis,

omfang,

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fjerne enhver tvivl om, hvilke instrumenter, der er omfattet af forordningens 
anvendelsesområde og om behandlingen af personer, der udvirker systemisk internalisering.  
Det er endvidere vigtigt at inddrage handelsaktiviteter, der kan anses for market making-
aktiviteter, når der ikke er nogen offentliggørelse af kurser (f.eks. RFQ-modeller i forbindelse 
med unoterede værdipapirer) eller gensidig handel blandt market makers, hvor den ene 
imødekommer den andens behov for at handle på vegne af sin klient eller på vegne af en 
anden market maker.

Ændringsforslag 420
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) ved at afgive faste, samtidige tilbud på 
købs- og salgskurs af sammenlignelig 
størrelse og til konkurrencedygtige kurser 
med den konsekvens, at markedet tilføres 
likviditet på en regelmæssig og løbende 
basis,

(a) ved at afgive faste tilbud på købs- og 
salgskurs af sammenlignelig størrelse og til 
konkurrencedygtige kurser med den 
konsekvens, at markedet tilføres likviditet 
på en regelmæssig og løbende basis, idet 
disse tilbud er underlagt en offentliggjort 
kontraktuel forpligtelse, der fastsætter 
kriterier for bl.a. tilstedeværelsesperiode, 
mængde og difference;

Or. en

Ændringsforslag 421
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) ved at afgive faste, samtidige tilbud på Vedrører ikke den danske tekst.
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købs- og salgskurs af sammenlignelig 
størrelse og til konkurrencedygtige kurser 
med den konsekvens, at markedet tilføres 
likviditet på en regelmæssig og løbende 
basis,

Or. en

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag 422
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) på en måde, der normalt har den 
effekt, at markedet tilføres likviditet på en 
regelmæssig basis på både markedets 
købs- og salgsside i sammenligneligt 
omfang,

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fjerne enhver tvivl om, hvilke instrumenter, der er omfattet af forordningens 
anvendelsesområde og om behandlingen af personer, der udvirker systemisk internalisering.  
Det er endvidere vigtigt at inddrage handelsaktiviteter, der kan anses for market making-
aktiviteter, når der ikke er nogen offentliggørelse af kurser eller gensidig handel blandt 
market makers, hvor den ene imødekommer den andens behov for at handle på vegne af sin 
klient eller på vegne af en anden market maker.

Ændringsforslag 423
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) som led i den almindelige forretning 
ved at udføre ordrer, der er iværksat af 
kunder eller som sker som svar på kunders 
anmodning om at handle, eller ved 
afdækning af positioner, der er resultatet af 
disse handler.

(b) som led i den almindelige forretning 
ved at udføre ordrer, der er iværksat af 
kunder og andre market makers eller som 
sker som svar på eller foregribelse af
kunders anmodning om at handle, eller ved 
afdækning af positioner, der er resultatet af 
disse handler, på delvis basis såvel som på 
makrobasis.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fjerne enhver tvivl om, hvilke instrumenter, der er omfattet af forordningens 
anvendelsesområde og om behandlingen af personer, der udvirker systemisk internalisering.  
Det er endvidere vigtigt at inddrage handelsaktiviteter, der kan anses for market making-
aktiviteter, når der ikke er nogen offentliggørelse af kurser (f.eks. RFQ-modeller i forbindelse 
med unoterede værdipapirer) eller gensidig handel blandt market makers, hvor den ene 
imødekommer den andens behov for at handle på vegne af sin klient eller på vegne af en 
anden market maker.

Ændringsforslag 424
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) som led i den almindelige forretning 
ved at udføre ordrer, der er iværksat af 
kunder eller som sker som svar på kunders 
anmodning om at handle, eller ved 
afdækning af positioner, der er resultatet af 
disse handler.

(b) som led i den almindelige forretning 
ved at udføre ordrer, der er iværksat af 
kunder og andre market makers eller som 
sker som svar på eller foregribelse af
kunders anmodning om at handle, eller ved 
afdækning af positioner, der er resultatet af 
disse handler, på delvis basis såvel som på 
makrobasis.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at fjerne enhver tvivl om, hvilke instrumenter, der er omfattet af forordningens 
anvendelsesområde og om behandlingen af personer, der udvirker systemisk internalisering.  
Det er endvidere vigtigt at inddrage handelsaktiviteter, der kan anses for market making-
aktiviteter, når der ikke er nogen offentliggørelse af kurser eller gensidig handel blandt 
market makers, hvor den ene imødekommer den andens behov for at handle på vegne af sin 
klient eller på vegne af en anden market maker.

Ændringsforslag 425
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) som led i den almindelige forretning 
ved at udføre ordrer, der er iværksat af 
kunder eller som sker som svar på kunders 
anmodning om at handle, eller ved
afdækning af positioner, der er resultatet 
af disse handler.

(b) som led i den almindelige forretning 
ved at udføre ordrer, der er iværksat af 
kunder eller som sker som svar på kunders 
anmodning om at handle, idet udførelsen 
af disse ordrer er nærmere fastlagt ved en 
offentliggjort kontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 426
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) som led i den almindelige forretning 
ved at udføre ordrer, der er iværksat af 
kunder eller som sker som svar på kunders 
anmodning om at handle, eller ved 
afdækning af positioner, der er resultatet af 
disse handler.

Vedrører ikke den danske tekst.

Or. en
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Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag 427
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) ved at købe eller sælge finansielle 
instrumenter for egen regning til gengæld 
for egen egenbeholdning til priser, det 
fastsætter

Or. en

Ændringsforslag 428
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) på en måde, der normalt har den 
effekt, at markedet tilføres likviditet på en 
regelmæssig basis på både markedets 
købs- og salgsside i sammenligneligt 
omfang.

Or. en

Ændringsforslag 429
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter proceduren i artikel 39, stk. 2, kan 2. Efter proceduren i artikel 39, stk. 2, kan 
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Kommissionen vedtage afgørelser, der 
bestemmer, at et tredjelands retlige og 
tilsynsmæssige rammer sikrer, at et 
marked, der er autoriseret i det pågældende 
tredjeland, overholder de juridisk bindende 
krav, der, med henblik på anvendelsen af 
fritagelsen i stk. 1, er ækvivalente med 
kravene i afsnit III i direktiv 2004/39/EF, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/6/EF21 og direktiv 2004/109/EF, som 
forudsætter effektivt tilsyn og effektiv 
håndhævelse i det pågældende tredjeland.

Kommissionen vedtage afgørelser, der 
bestemmer, at et tredjelands retlige og 
tilsynsmæssige rammer sikrer, at en 
market maker eller et marked, der er 
autoriseret i det pågældende tredjeland, 
overholder de juridisk bindende krav, der, 
med henblik på anvendelsen af fritagelsen i 
stk. 1, er ækvivalente med de relevante 
krav i direktiv 2004/39/EF, direktiv 
2003/6/EF og direktiv 2004/109/EF, som 
forudsætter effektivt tilsyn og effektiv 
håndhævelse i det pågældende tredjeland.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre, at disse bestemmelser (der ikke omhandler 
gennemførelsesstandarder eller delegerede retsakter) er klare og i et rimeligt forhold, med 
henblik på at udbedre en mangel ved Kommissionens forslag, hvad angår regulering og tilsyn 
med market makers fra tredjelande, der vil være fritaget for mange af kravene i den 
foreslåede forordning, og for at lette den praktiske gennemførelse af bestemmelserne.

Ændringsforslag 430
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) market makers er underlagt passende 
regulering og effektivt tilsyn;

Or. en

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre, at disse bestemmelser (der ikke omhandler 
gennemførelsesstandarder eller delegerede retsakter) er klare og i et rimeligt forhold, med 
henblik på at udbedre en mangel ved Kommissionens forslag, hvad angår regulering og tilsyn 
med market makers fra tredjelande, der vil være fritaget for mange af kravene i den 
foreslåede forordning, og for at lette den praktiske gennemførelse af bestemmelserne.
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Ændringsforslag 431
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Artikel 8 og 12 finder ikke anvendelse 
på aktiviteter, der foretages af en fysisk
eller juridisk person, når denne som 
autoriseret primary dealer i henhold til en 
aftale med en udsteder af statsobligationer 
handler som ordregiver vedrørende et 
finansielt instrument med hensyn til 
operationer på det primære og sekundære 
marked i forbindelse med de pågældende 
statsobligationer.

3. Artikel 8 og 12 finder også anvendelse 
på aktiviteter, der foretages af en fysisk 
eller juridisk person, når denne som 
autoriseret primary dealer i henhold til en 
aftale med en udsteder af statsobligationer 
handler som ordregiver vedrørende et 
finansielt instrument med hensyn til 
operationer på det primære og sekundære 
marked i forbindelse med de pågældende 
statsobligationer.

Or. de

Ændringsforslag 432
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Artikel 8 og 12 finder ikke anvendelse 
på aktiviteter, der foretages af en fysisk 
eller juridisk person, når denne som
autoriseret primary dealer i henhold til en 
aftale med en udsteder af statsobligationer 
handler som ordregiver vedrørende et 
finansielt instrument med hensyn til 
operationer på det primære og sekundære 
marked i forbindelse med de pågældende
statsobligationer.

3. Artikel 8 og 12 samt restriktioner eller 
krav i forbindelse med statsobligationer 
under artikel 16, 17, 18 eller 24 finder 
ikke anvendelse på aktiviteter, der 
foretages af en fysisk eller juridisk person, 
der er en autoriseret primary dealer i 
henhold til en aftale med en udsteder af 
statsobligationer, og som handler som 
ordregiver vedrørende et finansielt 
instrument med hensyn til operationer på 
det primære og sekundære marked i 
forbindelse med en medlemsstats 
statsobligationer;

Or. en
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Begrundelse

Market makers bør også være fritaget fra restriktioner eller krav, der er indført i 
ekstraordinære situationer, fordi der i sådanne situationer netop også er behov for market 
makers, der kan forsyne markedet med likviditet. 

Ændringsforslag 433
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Artikel 8 og 12 finder ikke anvendelse 
på aktiviteter, der foretages af en fysisk 
eller juridisk person, når denne som
autoriseret primary dealer i henhold til en 
aftale med en udsteder af statsobligationer 
handler som ordregiver vedrørende et 
finansielt instrument med hensyn til 
operationer på det primære og sekundære 
marked i forbindelse med de pågældende
statsobligationer.

3. Artikel 8 og 12 og samtlige restriktioner 
eller krav i forbindelse med 
statsobligationer under artikel 16, 17, 18 
eller 24 finder ikke anvendelse på 
aktiviteter, der forestås af en fysisk eller 
juridisk person, der er en autoriseret 
primary dealer i henhold til en aftale med 
en udsteder af statsobligationer, og som 
handler som ordregiver vedrørende et 
finansielt instrument med hensyn til 
operationer på det primære og sekundære 
marked i forbindelse med en medlemsstats 
statsobligationer;

Or. en

Begrundelse

Primary dealers vil have større kapacitet til at erhverve statsobligationer og skaffe likviditet 
til markedet, hvis de har mulighed for at beskytte sig selv med en bredere vifte af 
statsgældsinstrumenter, og ikke kun de statsgældsinstrumenter, for hvilke de er primary 
dealer.

Ændringsforslag 434
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Artikel 8 og 12 finder ikke anvendelse 
på aktiviteter, der foretages af en fysisk 
eller juridisk person, når denne som 
autoriseret primary dealer i henhold til en 
aftale med en udsteder af statsobligationer 
handler som ordregiver vedrørende et 
finansielt instrument med hensyn til 
operationer på det primære og sekundære 
marked i forbindelse med de pågældende 
statsobligationer.

3. Artikel 8 finder ikke anvendelse på 
aktiviteter, der foretages af en fysisk eller 
juridisk person, når denne som autoriseret 
primary dealer i henhold til en aftale med 
en udsteder af statsobligationer handler 
som ordregiver vedrørende et finansielt 
instrument med hensyn til operationer på 
det primære og sekundære marked 
i forbindelse med de pågældende 
statsobligationer.

Or. en

Ændringsforslag 435
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Artikel 5, 6, 7 og 12 finder ikke 
anvendelse på en fysisk eller juridisk 
person, når denne indgår i short selling af 
et værdipapir eller har en kort nettoposition 
i forbindelse med gennemførelse af en 
stabilisering i henhold til kapitel III i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
2273/2003.

4. Artikel 6 og 7 finder ikke anvendelse på 
en fysisk eller juridisk person, når denne 
indgår i short selling af et værdipapir eller 
har en kort nettoposition i forbindelse med 
gennemførelse af en stabilisering i henhold 
til kapitel III i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 2273/2003.

Or. de

Ændringsforslag 436
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Artikel 5, 6, 7 og 12 finder ikke 
anvendelse på en fysisk eller juridisk 
person, når denne indgår i short selling af 

4. Artikel 5, 6 og 7 finder ikke anvendelse
på en fysisk eller juridisk person, når denne 
indgår i short selling af et værdipapir eller 
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et værdipapir eller har en kort nettoposition 
i forbindelse med gennemførelse af en 
stabilisering i henhold til kapitel III i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
2273/2003.

har en kort nettoposition i forbindelse med 
gennemførelse af en stabilisering i henhold 
til kapitel III i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 2273/2003.

Or. en

Ændringsforslag 437
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fritagelserne, der er nævnt i stk. 1 og 3, 
finder kun anvendelse, når den pågældende 
fysiske eller juridiske person skriftligt har 
meddelt den kompetente myndighed i sin 
medlemsstat, at vedkommende har til 
hensigt at anvende fritagelsen. 
Meddelelsen skal ske senest tredive 
kalenderdage, inden den fysiske eller 
juridiske person har til hensigt at anvende 
fritagelsen.

5. Fritagelserne, der er nævnt i stk. 3, 
finder kun anvendelse, når den pågældende 
fysiske eller juridiske person skriftligt har 
meddelt den kompetente myndighed i sin 
medlemsstat, at vedkommende har til 
hensigt at anvende fritagelsen. 
Meddelelsen skal ske senest tredive 
kalenderdage, inden den fysiske eller 
juridiske person har til hensigt at anvende 
fritagelsen.

Or. de

Ændringsforslag 438
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fritagelserne, der er nævnt i stk. 1 og 3, 
finder kun anvendelse, når den pågældende 
fysiske eller juridiske person skriftligt har 
meddelt den kompetente myndighed i sin 
medlemsstat, at vedkommende har til 
hensigt at anvende fritagelsen. 
Meddelelsen skal ske senest tredive 
kalenderdage, inden den fysiske eller 
juridiske person har til hensigt at anvende 

5. Fritagelserne, der er nævnt i stk. 1 og 3, 
finder kun anvendelse, når den pågældende 
fysiske eller juridiske person skriftligt har 
meddelt den kompetente myndighed i sin 
medlemsstat, at vedkommende har til 
hensigt at anvende fritagelsen. I 
meddelelsen redegøres der for, hvilken 
type finansielt instrument, den fysiske 
eller juridiske person vil skabe et marked 



PE456.805v01-00 60/107 AM\854948DA.doc

DA

fritagelsen. i, såsom egenkapital, derivater, 
virksomhedsobligationer, 
statsobligationer eller optioner. 
Meddelelsen skal ske senest tredive 
kalenderdage, inden den fysiske eller 
juridiske person har til hensigt at anvende 
fritagelsen til at handle i en af de typer 
finansielt instrument, der er beskrevet, 
med mindre den kompetente myndighed 
er indforstået med en kortere frist.

Or. en

Begrundelse

Processen i forbindelse med en erklæring om, at man har til hensigt at optræde som market 
maker, bør være klar og effektiv, og en kompetent myndighed bør have mulighed for at
frafalde kravet om en frist på 30 dage af rimelige eller praktiske grunde.

Ændringsforslag 439
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fritagelserne, der er nævnt i stk. 1 og 3, 
finder kun anvendelse, når den pågældende 
fysiske eller juridiske person skriftligt har 
meddelt den kompetente myndighed i sin 
medlemsstat, at vedkommende har til 
hensigt at anvende fritagelsen. 
Meddelelsen skal ske senest tredive 
kalenderdage, inden den fysiske eller 
juridiske person har til hensigt at anvende 
fritagelsen.

5. Fritagelserne, der er nævnt i stk. 1 og 3, 
finder kun anvendelse, når den pågældende 
fysiske eller juridiske person skriftligt har 
meddelt den relevante kompetente 
myndighed i sin medlemsstat, at 
vedkommende har til hensigt at anvende 
fritagelsen. Meddelelsen skal ske senest 
tredive kalenderdage, inden den fysiske 
eller juridiske person har til hensigt at 
anvende fritagelsen.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre, at bestemmelserne (som ikke omhandler 
gennemførelsesstandarder eller delegerede retsakter) er klare og forholdsmæssige, for at, 
med henblik på at udbedre en mangel ved Kommissionens forslag, hvad angår regulering og 
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tilsyn med market makers fra tredjelande, der vil være fritaget for mange af kravene i den 
foreslåede forordning, og for at lette den praktiske gennemførelse af bestemmelserne.

Ændringsforslag 440
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kan anmode om skriftlige 
oplysninger fra en fysisk eller juridisk 
person, der opererer i henhold til 
fritagelserne i stk. 1, 3 eller 4, om korte 
positioner, der besiddes, eller aktiviteter, 
der udføres i henhold til fritagelsen. Den 
fysiske eller juridiske person skal stille 
oplysningerne til rådighed senest fire 
kalenderdage, efter at anmodningen er sket.

9. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kan anmode om skriftlige 
oplysninger fra en fysisk eller juridisk 
person, der opererer i henhold til 
fritagelserne i stk. 4, om korte positioner, 
der besiddes, eller aktiviteter, der udføres i 
henhold til fritagelsen. Den fysiske eller 
juridiske person skal stille oplysningerne til 
rådighed senest fire kalenderdage, efter at 
anmodningen er sket.

Or. de

Ændringsforslag 441
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan kræve, at en fysisk eller 
juridisk person, der har en kort 
nettoposition med hensyn til specifikke 
finansielle instrumenter eller klasse af 
finansielle instrumenter, skal underrette 
myndigheden eller offentliggøre 
oplysninger om positionen, hver gang den 
pågældende position når eller falder under 
en meddelelsestærskel, der fastsættes af 
den kompetente myndighed, når alle 
følgende betingelser er opfyldt:

1. Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan kræve, at en fysisk eller 
juridisk person, der har en kort 
nettoposition i en aktie, der er optaget til 
handel i et handelssystem, skal underrette 
myndigheden, hver gang den pågældende 
position når eller falder under en 
meddelelsestærskel, der fastsættes af den 
kompetente myndighed, når alle følgende 
betingelser er opfyldt:
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Or. en

Begrundelse

Offentliggørelse kan aldrig være en kriseforanstaltning, så der bør ikke være mulighed for at 
kræve det. Dette vil øge forudsigeligheden for markedsdeltagere. Beføjelser til at kræve 
offentliggørelse bør begrænses til aktier. Det er ikke hensigtsmæssigt at give beføjelser til 
kompetente myndigheder for at kræve offentliggørelse i forbindelse med uspecificerede 
finansielle instrumenter, hvis der ikke er nogen tegn på, at short selling i disse instrumenter 
har bidraget til finansiel ustabilitet.

Ændringsforslag 442
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan kræve, at en fysisk eller 
juridisk person, der har en kort 
nettoposition med hensyn til specifikke 
finansielle instrumenter eller klasse af
finansielle instrumenter, skal underrette 
myndigheden eller offentliggøre 
oplysninger om positionen, hver gang den 
pågældende position når eller falder under 
en meddelelsestærskel, der fastsættes af 
den kompetente myndighed, når alle 
følgende betingelser er opfyldt:

1. Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan kræve, at en fysisk eller 
juridisk person, der har en kort 
nettoposition med hensyn til en aktie, der 
er optaget til handel i et handelssystem, 
skal offentliggøre oplysninger om 
positionen, hver gang den pågældende 
position når eller falder under en 
meddelelsestærskel, der fastsættes af den 
kompetente myndighed, når alle følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at give beføjelser til kompetente myndigheder for at kræve 
offentliggørelse i forbindelse med uspecificerede finansielle instrumenter, hvis der ikke er 
nogen tegn på, at short selling i disse instrumenter har bidraget til finansiel ustabilitet. 
Beføjelser til at kræve offentliggørelse bør begrænses til aktier.
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Ændringsforslag 443
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan kræve, at en fysisk eller 
juridisk person, der har en kort 
nettoposition med hensyn til specifikke 
finansielle instrumenter eller klasse af 
finansielle instrumenter, skal underrette 
myndigheden eller offentliggøre 
oplysninger om positionen, hver gang den 
pågældende position når eller falder under 
en meddelelsestærskel, der fastsættes af 
den kompetente myndighed, når alle 
følgende betingelser er opfyldt:

1. Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan kræve, at en fysisk eller 
juridisk person, der har en kort 
nettoposition med hensyn til specifikke 
finansielle instrumenter eller klasse af 
finansielle instrumenter, skal underrette 
myndigheden eller offentliggøre 
oplysninger om positionen, hver gang den 
pågældende position når eller falder under 
en meddelelsestærskel, der fastsættes af 
den kompetente myndighed, når ugunstige 
hændelser eller en ugunstig udvikling 
udgør en alvorlig trussel mod den 
finansielle stabilitet eller mod 
markedstilliden i den pågældende 
medlemsstat eller en anden medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 444
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Der er ugunstige hændelser eller en 
ugunstig udvikling, som udgør en alvorlig 
trussel mod den finansielle stabilitet eller 
mod markedstilliden i medlemsstaten eller 
i en eller flere andre medlemsstater.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 445
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Foranstaltningen er nødvendig for at 
håndtere truslen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 446
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Foranstaltningen ikke vil have en 
ødelæggende virkning på de finansielle 
markeders effektivitet, herunder reducere 
likviditeten på disse markeder eller skabe
usikkerhed for markedsdeltagerne, som 
ikke står i rimeligt forhold til 
foranstaltningens fordele.

Or. en

Begrundelse

Der bør tilføjes en bestemmelse, der udtrykkeligt henviser til proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 447
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 gælder ikke for finansielle 
instrumenter, for hvilke der allerede 

udgår



AM\854948DA.doc 65/107 PE456.805v01-00

DA

kræves gennemsigtighed i henhold til 
artikel 5-8 i kapitel II.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at give beføjelser til kompetente myndigheder for at kræve 
offentliggørelse i forbindelse med uspecificerede finansielle instrumenter, hvis der ikke er 
nogen tegn på, at short selling i disse instrumenter har bidraget til finansiel ustabilitet. 
Beføjelser til at kræve offentliggørelse bør begrænses til aktier.

Ændringsforslag 448
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 gælder ikke for finansielle 
instrumenter, for hvilke der allerede 
kræves gennemsigtighed i henhold til 
artikel 5-8 i kapitel II.

2. Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat har ikke mulighed for at 
kræve, at fysiske eller juridiske personer, 
der har korte nettopositioner med hensyn 
til finansielle instrumenter, for hvilke der 
allerede kræves gennemsigtighed i henhold 
til artikel 5-8 i kapitel II, afgiver yderligere 
meddelelser til myndigheden eller 
foretager yderligere offentliggørelser med 
hensyn til de positioner, der overskrider 
de krav, der er fastlagt i artikel 5-8 i 
kapitel II.

Or. en

Begrundelse

Som beskrevet i Kommissionens task force-dokument er der ikke nogen tegn på, at short 
selling i disse instrumenter har bidraget til finansiel ustabilitet.  Det er derfor ikke 
hensigtsmæssigt at give beføjelser til kompetente myndigheder til at kræve offentliggørelse i 
forbindelse med uspecificerede finansielle instrumenter. Beføjelser til at kræve 
offentliggørelse bør begrænses til aktier.
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Ændringsforslag 449
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan træffe den foranstaltning, 
der er nævnt i stk. 2 eller 3, når alle 
følgende betingelser er opfyldt:

1. Den relevante kompetente myndighed i 
en medlemsstat kan træffe den 
foranstaltning, der er omhandlet i stk. 2 
eller 3, når ugunstige hændelser eller en 
ugunstig udvikling udgør en alvorlig 
trussel mod den finansielle stabilitet eller 
mod markedstilliden i medlemsstaten eller 
i en eller flere andre medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 450
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i en
medlemsstat kan træffe den foranstaltning, 
der er nævnt i stk. 2 eller 3, når alle 
følgende betingelser er opfyldt:

1. Den kompetente myndighed i den
medlemsstat, hvor det primære 
handelssystem for et finansielt instrument 
findes, kan træffe den foranstaltning, der er 
nævnt i stk. 2 eller 3, når alle følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Det er rimeligt, at den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor det primære 
handelssystem for et finansielt instrument er beliggende, træffer den endelige afgørelse. Dette 
er absolut nødvendigt, når der er tale om statsgæld.
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Ændringsforslag 451
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Der er ugunstige hændelser eller en 
ugunstig udvikling, som udgør en alvorlig 
trussel mod den finansielle stabilitet eller 
mod markedstilliden i medlemsstaten eller 
i en eller flere andre medlemsstater.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 452
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Foranstaltningen er nødvendig for at 
håndtere truslen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 453
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed i 
medlemsstaten kan forbyde fysiske eller 
juridiske personer at indgå i, eller pålægge 
dem betingelser, når de indgår i:

2. Den kompetente myndighed i 
medlemsstaten kan forbyde fysiske eller 
juridiske personer at indgå i, eller pålægge 
dem betingelser for etablering eller 
forøgelse af korte nettopositioner i 
forbindelse med aktier, der kan handles i 
et handelssystem i medlemsstaten.

Or. en
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Begrundelse

Beføjelser til at forbyde short selling i ekstraordinære situationer bør begrænses til et fastsat 
sæt af finansielle instrumenter og fastsatte typer af transaktioner, for at markedsdeltagerne 
hensigtsmæssigt kan planlægge en hurtig gennemførelse af ekstraordinære foranstaltninger.

Ændringsforslag 454
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed i 
medlemsstaten kan forbyde fysiske eller 
juridiske personer at indgå i, eller pålægge 
dem betingelser, når de indgår i:

2. Den kompetente myndighed i 
medlemsstaten kan forbyde fysiske eller 
juridiske personer at indgå i, eller pålægge 
dem betingelser for etablering eller 
forøgelse af korte nettopositioner i 
forbindelse med aktier, der kan handles i 
et handelssystem i medlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at give beføjelser til kompetente myndigheder for at kræve 
offentliggørelse i forbindelse med uspecificerede finansielle instrumenter, hvis der ikke er 
nogen tegn på, at short selling i disse instrumenter har bidraget til finansiel ustabilitet. 
Beføjelser til at forbyde short selling i ekstraordinære situationer bør begrænses til et fastsat 
sæt af finansielle instrumenter og fastsatte typer af transaktioner, for at markedsdeltagerne 
hensigtsmæssigt kan planlægge en hurtig gennemførelse af ekstraordinære foranstaltninger.

Ændringsforslag 455
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Short selling udgår
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Or. en

Begrundelse

Beføjelser til at forbyde short selling i ekstraordinære situationer bør begrænses til et fastsat 
sæt af finansielle instrumenter og fastsatte typer af transaktioner, for at markedsdeltagerne 
hensigtsmæssigt kan planlægge en hurtig gennemførelse af ekstraordinære foranstaltninger.

Ændringsforslag 456
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Short selling udgår

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at give beføjelser til kompetente myndigheder til at begrænse 
handel med uspecificerede finansielle instrumenter, hvis der ikke er nogen tegn på, at short 
selling i disse instrumenter har bidraget til finansiel ustabilitet. Beføjelser til at forbyde short 
selling i ekstraordinære situationer bør begrænses til et fastsat sæt af finansielle instrumenter 
og fastsatte typer af transaktioner, for at markedsdeltagerne hensigtsmæssigt kan planlægge 
en hurtig gennemførelse af ekstraordinære foranstaltninger.

Ændringsforslag 457
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) En transaktion, der ikke er short 
selling, som frembringer eller er relateret 
til et finansielt instrument, og hvor 
virkningen eller en af virkningerne af den 
pågældende transaktion er at give den 
fysiske eller juridiske person en 

udgår
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økonomisk fordel i tilfælde af et fald i 
kursen eller værdien af et andet finansielt 
instrument.

Or. en

Begrundelse

Beføjelser til at forbyde short selling i ekstraordinære situationer bør begrænses til et fastsat 
sæt af finansielle instrumenter og fastsatte typer af transaktioner, for at markedsdeltagerne 
hensigtsmæssigt kan planlægge en hurtig gennemførelse af ekstraordinære foranstaltninger.

Ændringsforslag 458
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) En transaktion, der ikke er short 
selling, som frembringer eller er relateret 
til et finansielt instrument, og hvor 
virkningen eller en af virkningerne af den 
pågældende transaktion er at give den 
fysiske eller juridiske person en 
økonomisk fordel i tilfælde af et fald i 
kursen eller værdien af et andet finansielt 
instrument.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at give beføjelser til kompetente myndigheder til at begrænse 
handel med uspecificerede finansielle instrumenter, hvis der ikke er nogen tegn på, at short 
selling i disse instrumenter har bidraget til finansiel ustabilitet. Beføjelser til at forbyde short 
selling i ekstraordinære situationer bør begrænses til et fastsat sæt af finansielle instrumenter 
og fastsatte typer af transaktioner, for at markedsdeltagerne hensigtsmæssigt kan planlægge 
en hurtig gennemførelse af ekstraordinære foranstaltninger.



AM\854948DA.doc 71/107 PE456.805v01-00

DA

Ændringsforslag 459
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningen vil ikke have nogen 
ødelæggende virkning på de finansielle 
markeders effektivitet, herunder reducere 
likviditeten på disse markeder eller skabe 
usikkerhed for markedsdeltagerne, som 
ikke står i rimeligt forhold til 
foranstaltningens fordele.

Or. en

Begrundelse

Der bør tilføjes en bestemmelse, der udtrykkeligt henviser til proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 460
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan hindre fysiske eller 
juridiske personer i at indgå i 
transaktioner med hensyn til finansielle 
instrumenter eller begrænse værdien af 
transaktioner i det finansielle instrument, 
hvori der kan indgås transaktioner.

udgår

Or. en

Begrundelse

De beføjelser, der gives til myndighederne i stk. 3, er for omfattende. I en forordning om short 
selling bør de kompetente myndigheder ikke have beføjelser til at indskrænke finansielle 
aktiviteter ud over dem, der har forbindelse med short selling, eller som har lignende 
virkninger. Den beføjelse, der gives i stk. 2, er tilstrækkelig.
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Ændringsforslag 461
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 18 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Begrænsninger af credit default swap-

transaktioner i ekstraordinære situationer
1. Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan begrænse fysiske eller 
juridiske personers deltagelse i credit 
default swap-transaktioner med hensyn til 
en forpligtelse hos en medlemsstat eller 
EU eller begrænse værdien af udækkede 
credit default swap-positioner, der kan 
indgås af fysiske eller juridiske personer, 
og som angår en forpligtelse hos en 
medlemsstat eller EU, hvor begge de 
følgende betingelser er opfyldt:
(a) Der er ugunstige hændelser eller en 
ugunstig udvikling, som udgør en alvorlig 
trussel mod den finansielle stabilitet eller 
mod markedstilliden i medlemsstaten eller 
i en eller flere andre medlemsstater.
(b) Foranstaltningen er nødvendig for at 
håndtere truslen.
2. En foranstaltning i henhold til stk. 1 
kan gælde for credit default swap-
transaktioner af en bestemt klasse eller 
bestemte credit default swap-
transaktioner. Foranstaltningen kan 
gælde under forhold eller være underlagt 
undtagelser, der er specificeret af den 
kompetente myndighed. Undtagelser kan 
især specificeres som gældende for 
market making-aktiviteter og primære 
markedsaktiviteter.

Or. en
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Begrundelse

Der er ikke nogen tegn på, at credit default swap-transaktioner har bidraget til en ugunstig 
udvikling i den finansielle stabilitet eller markedstilliden.

Ændringsforslag 462
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan begrænse fysiske eller 
juridiske personers deltagelse i credit 
default swap-transaktioner med hensyn til 
en forpligtelse hos en medlemsstat eller 
EU eller begrænse værdien af udækkede 
credit default swap-positioner, der kan 
indgås af fysiske eller juridiske personer, 
og som angår en forpligtelse hos en 
medlemsstat eller EU, hvor begge de 
følgende betingelser er opfyldt:

udgår

a) Der er ugunstige hændelser eller en 
ugunstig udvikling, som udgør en alvorlig 
trussel mod den finansielle stabilitet eller 
mod markedstilliden i medlemsstaten eller 
i en eller flere andre medlemsstater.
b) Foranstaltningen er nødvendig for at 
håndtere truslen.

Or. de

Ændringsforslag 463
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan begrænse fysiske eller 

1. Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan begrænse fysiske eller 
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juridiske personers deltagelse i credit 
default swap-transaktioner med hensyn til 
en forpligtelse hos en medlemsstat eller EU 
eller begrænse værdien af udækkede credit 
default swap-positioner, der kan indgås af 
fysiske eller juridiske personer, og som 
angår en forpligtelse hos en medlemsstat 
eller EU, hvor begge de følgende 
betingelser er opfyldt:

juridiske personers deltagelse i credit 
default swap-transaktioner med hensyn til 
en forpligtelse hos en medlemsstat eller EU 
eller begrænse værdien af udækkede credit 
default swap-positioner, der kan indgås af 
fysiske eller juridiske personer, og som 
angår en forpligtelse hos en medlemsstat 
eller EU, hvor ugunstige hændelser eller 
en ugunstig udvikling udgør en alvorlig 
trussel mod den finansielle stabilitet eller 
mod markedstilliden i medlemsstaten eller 
i en eller flere andre medlemsstater.

(a) Der er ugunstige hændelser eller en 
ugunstig udvikling, som udgør en alvorlig 
trussel mod den finansielle stabilitet eller 
mod markedstilliden i medlemsstaten eller 
i en eller flere andre medlemsstater.
(b) Foranstaltningen er nødvendig for at 
håndtere truslen.

Or. en

Ændringsforslag 464
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Foranstaltningen vil ikke have en 
ødelæggende virkning på de finansielle 
markeders effektivitet, herunder reducere 
likviditeten på disse markeder eller skabe 
usikkerhed for markedsdeltagerne, som 
ikke står i rimeligt forhold til 
foranstaltningens fordele.

Or. en

Begrundelse

Der bør tilføjes en bestemmelse, der udtrykkeligt henviser til proportionalitetsprincippet.
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Ændringsforslag 465
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En foranstaltning i henhold til stk. 1 
kan gælde for credit default swap-
transaktioner af en bestemt klasse eller 
bestemte credit default swap-
transaktioner. Foranstaltningen kan 
gælde under forhold eller være underlagt 
undtagelser, der er specificeret af den 
kompetente myndighed. Undtagelser kan 
især specificeres som gældende for 
market making-aktiviteter og primære 
markedsaktiviteter.

2. Stk. 1 gælder ikke, med mindre den 
kompetente myndighed i en medlemsstat, 
som har udstedt den pågældende 
statsobligation, har truffet en lignende 
foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt, at det er den berørte medlemsstat, der tager initiativet, når der er 
tale om foranstaltninger vedrørende credit default swap-transaktioner.

Ændringsforslag 466
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En kompetent myndighed, der har 
truffet en foranstaltning under stk. 1, kan 
anmode ESA (ESMA) om at overveje at 
udøve sine beføjelser i henhold til artikel 
24, stk. 1, c, hvis de ugunstige hændelser 
eller den ugunstige udvikling, som man 
søger at afhjælpe, kræver, at 
foranstaltningen træffes på EU-plan. 

Or. en
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Ændringsforslag 467
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis kursen på et finansielt instrument 
på en enkelt handelsdag er faldet med den 
værdi, der er nævnt i stk. 4, fra det 
pågældende handelssystems slutkurs den 
foregående handelsdag, skal den 
kompetente myndighed i handelssystemets 
hjemland overveje, om det er 
hensigtsmæssigt at forbyde fysiske eller 
juridiske personer eller begrænse deres 
adgang til at indgå i short selling af det 
finansielle instrument i det pågældende 
handelssystem for at hindre et forstyrrende 
fald i kursen på det finansielle instrument.

1. Hvis kursen på et finansielt instrument 
på en enkelt handelsdag er faldet med den 
værdi, der er nævnt i stk. 4, fra det 
pågældende handelssystems slutkurs den 
foregående handelsdag, kan den 
kompetente myndighed i handelssystemets 
hjemland overveje, om det er 
hensigtsmæssigt at forbyde fysiske eller 
juridiske personer eller begrænse deres 
adgang til at indgå i short selling af det 
finansielle instrument i det pågældende 
handelssystem for at hindre et forstyrrende 
fald i kursen på det finansielle instrument.

Or. en

Begrundelse

Hvis en kompetent myndighed i en medlemsstat finder det hensigtsmæssigt, bør den tilskyndes 
til at iværksætte sin egen volatilitetskontrol med henblik på at suspendere udførelsen af 
transaktionen, når en akties kurs ændrer sig drastisk. Det bør dog bemærkes, at short selling 
ikke bør forbydes, blot fordi en aktiekurs er faldet med mere end en specifik procentdel, 
eftersom visse aktier er mere volatile end andre, og store fald kan skyldes en række legitime 
årsager.

Ændringsforslag 468
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis kursen på et finansielt instrument 
på en enkelt handelsdag er faldet med den 
værdi, der er nævnt i stk. 4, fra det 

1. Hvis kursen på et finansielt instrument 
på en enkelt handelsdag er faldet med den 
værdi, der er nævnt i stk. 4, fra det 
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pågældende handelssystems slutkurs den 
foregående handelsdag, skal den 
kompetente myndighed i handelssystemets 
hjemland overveje, om det er 
hensigtsmæssigt at forbyde fysiske eller 
juridiske personer eller begrænse deres 
adgang til at indgå i short selling af det 
finansielle instrument i det pågældende 
handelssystem for at hindre et forstyrrende 
fald i kursen på det finansielle instrument.

pågældende handelssystems slutkurs den 
foregående handelsdag, kan den 
kompetente myndighed i handelssystemets 
hjemland overveje, om det er 
hensigtsmæssigt at forbyde fysiske eller 
juridiske personer eller begrænse deres 
adgang til at indgå i short selling af det 
finansielle instrument i det pågældende 
handelssystem for at hindre et forstyrrende 
fald i kursen på det finansielle instrument.

Or. en

Begrundelse

Kompetente myndigheder bør frit kunne afgøre, under hvilke omstændigheder de ønsker at 
overveje en afbrydelse af børshandelen, så længe kursfaldet er på mindst 10 %.

Ændringsforslag 469
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed er 
overbevist i henhold til første afsnit om, at 
det er hensigtsmæssigt at gøre dette, skal
myndigheden, når det drejer sig om en 
aktie eller statsobligation, forbyde 
personer, eller begrænse deres adgang til, 
at indgå i short selling i det pågældende 
handelssystem, eller, hvis det drejer sig en 
anden type finansielt instrument, begrænse 
transaktionerne i et sådant instrument i det 
pågældende handelssystem.

Hvis den kompetente myndighed er 
overbevist i henhold til første afsnit om, at 
det er hensigtsmæssigt at gøre dette, kan
myndigheden, når det drejer sig om en 
aktie eller statsobligation, forbyde 
personer, eller begrænse deres adgang til, 
at indgå i short selling i det pågældende 
handelssystem, eller, hvis det drejer sig en 
anden type finansielt instrument, begrænse 
transaktionerne i et sådant instrument i det 
pågældende handelssystem og 
offentliggøre sine grunde til at gøre dette.

Or. en

Begrundelse

Hvis en kompetent myndighed i en medlemsstat finder det hensigtsmæssigt, bør den tilskyndes 
til at iværksætte sin egen volatilitetskontrol med henblik på at suspendere udførelsen af 
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transaktionen, når en akties kurs ændrer sig drastisk. Det bør dog bemærkes, at short selling 
ikke bør forbydes, blot fordi en aktiekurs er faldet med mere end en specifik procentdel, 
eftersom visse aktier er langt mere volatile end andre, og store fald kan skyldes en række 
legitime årsager.

Ændringsforslag 470
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed er 
overbevist i henhold til første afsnit om, at 
det er hensigtsmæssigt at gøre dette, skal
myndigheden, når det drejer sig om en 
aktie eller statsobligation, forbyde 
personer, eller begrænse deres adgang til, 
at indgå i short selling i det pågældende 
handelssystem, eller, hvis det drejer sig en 
anden type finansielt instrument, begrænse 
transaktionerne i et sådant instrument i det 
pågældende handelssystem.

Hvis den kompetente myndighed er 
overbevist i henhold til første afsnit om, at 
det er hensigtsmæssigt at gøre dette, kan
myndigheden, når det drejer sig om en 
aktie eller statsobligation, forbyde 
personer, eller begrænse deres adgang til, 
at indgå i short selling i det pågældende 
handelssystem, eller, hvis det drejer sig en 
anden type finansielt instrument, begrænse 
transaktionerne i et sådant instrument i det 
pågældende handelssystem.

Or. en

Begrundelse

Kompetente myndigheder bør frit kunne afgøre, under hvilke omstændigheder de ønsker at 
overveje en afbrydelse af børshandelen, så længe kursfaldet er på mindst 10 %.

Ændringsforslag 471
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltningen gælder maksimalt til 
slutningen på den handelsdag, der følger 
efter den handelsdag, hvor kursfaldet 

udgår
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fandt sted.

Or. en

Begrundelse

Kompetente myndigheder bør frit kunne afgøre, under hvilke omstændigheder de ønsker at 
overveje en afbrydelse af børshandelen, så længe kursfaldet er på mindst 10 %.

Ændringsforslag 472
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltningen gælder maksimalt til 
slutningen på den handelsdag, der følger 
efter den handelsdag, hvor kursfaldet 
fandt sted.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 473
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltningen gælder maksimalt til 
slutningen på den handelsdag, der følger 
efter den handelsdag, hvor kursfaldet 
fandt sted.

2. Foranstaltningen begrænses til en 
periode, som svarer til omfanget af
kursfaldet.

Or. en
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Ændringsforslag 474
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltningen gælder maksimalt til 
slutningen på den handelsdag, der følger 
efter den handelsdag, hvor kursfaldet 
fandt sted.

2. Foranstaltningen gælder kun for en 
periode, der er tilpasset omfanget af 
kursfaldet.

Or. de

Ændringsforslag 475
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foranstaltningen skal gælde under 
forhold eller være underlagt undtagelser, 
der er specificeret af den kompetente 
myndighed. Undtagelser kan især 
specificeres som gældende for market 
making-aktiviteter og primære 
markedsaktiviteter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kompetente myndigheder bør frit kunne afgøre, under hvilke omstændigheder de ønsker at 
overveje en afbrydelse af børshandelen, så længe kursfaldet er på mindst 10 %.

Ændringsforslag 476
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Faldet i værdien skal være på 10 % 
eller mere, når det drejer sig om en aktie. 
For andre klasser af finansielle 
instrumenter fastsættes procenten af 
Kommissionen.

udgår

Kommissionen fastsætter ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 36 og på de i 
artikel 37 og 38 fastsatte betingelser faldet 
i værdien for finansielle instrumenter, der 
ikke er aktier, under hensyntagen til 
specificiteten af hver enkelt klasse af 
finansielle instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Kompetente myndigheder bør frit kunne afgøre, under hvilke omstændigheder de ønsker at 
overveje en afbrydelse af børshandelen, så længe kursfaldet er på mindst 10 %.

Ændringsforslag 477
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Faldet i værdien skal være på 10 % eller 
mere, når det drejer sig om en aktie. For 
andre klasser af finansielle instrumenter 
fastsættes procenten af Kommissionen.

4. Faldet i værdien udarbejdes af ESA 
(ESMA) i betragtning af, at der er 
betydelig forskel med hensyn til volatilitet.

Or. en

Ændringsforslag 478
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Faldet i værdien skal være på 10 % eller 
mere, når det drejer sig om en aktie. For 
andre klasser af finansielle instrumenter 
fastsættes procenten af Kommissionen.

4. Faldet i værdien udarbejdes af ESA 
(ESMA) i betragtning af, at der er 
betydelig forskel med hensyn til volatilitet.

Or. en

Ændringsforslag 479
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Faldet i værdien skal være på 10 % eller 
mere, når det drejer sig om en aktie. For 
andre klasser af finansielle instrumenter 
fastsættes procenten af Kommissionen.

4. Faldet i værdien i procent fastsættes af
den kompetente myndighed i hvert enkelt 
tilfælde.

Or. en

Begrundelse

Hvis en kompetent myndighed i en medlemsstat finder det hensigtsmæssigt, bør den tilskyndes 
til at iværksætte sin egen volatilitetskontrol med henblik på at suspendere udførelsen af 
transaktionen, når en akties kurs ændrer sig drastisk. Det bør dog bemærkes, at short selling 
ikke bør forbydes, blot fordi en aktiekurs er faldet med mere end en specifik procentdel, 
eftersom visse aktier er mere volatile end andre, og store fald kan skyldes en række legitime 
årsager.

Ændringsforslag 480
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastsætter ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 36 og på de i 
artikel 37 og 38 fastsatte betingelser faldet 

udgår
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i værdien for finansielle instrumenter, der 
ikke er aktier, under hensyntagen til 
specificiteten af hver enkelt klasse af 
finansielle instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Hvis en kompetent myndighed i en medlemsstat finder det hensigtsmæssigt, bør den tilskyndes 
til at iværksætte sin egen volatilitetskontrol med henblik på at suspendere udførelsen af 
transaktionen, når en akties kurs ændrer sig drastisk. Det bør dog bemærkes, at short selling 
ikke bør forbydes, blot fordi en aktiekurs er faldet med mere end en specifik procentdel, 
eftersom visse aktier er mere volatile end andre, og store fald kan skyldes en række legitime 
årsager.

Ændringsforslag 481
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, der præciserer metoden til 
beregning af faldet på 10 % for aktier og 
af faldet i værdi, som fastsættes af 
Kommissionen som nævnt i stk. 4.

udgår

De forskriftsmæssige tekniske standarder, 
der er nævnt i første afsnit, vedtages i 
overensstemmelse med artikel [7 til 7d] i 
forordning (EU) nr. …/… [ESMA-
forordningen].
ESMA forelægger udkast til disse 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den [31. december 
2011].

Or. en



PE456.805v01-00 84/107 AM\854948DA.doc

DA

Begrundelse

Kompetente myndigheder bør frit kunne afgøre, under hvilke omstændigheder de ønsker at 
overveje en afbrydelse af børshandelen, så længe kursfaldet er på mindst 10 %.

Ændringsforslag 482
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, der præciserer metoden til 
beregning af faldet på 10 % for aktier og 
af faldet i værdi, som fastsættes af 
Kommissionen som nævnt i stk. 4.

udgår

De forskriftsmæssige tekniske standarder, 
der er nævnt i første afsnit, vedtages i 
overensstemmelse med artikel [7 til 7d] i 
forordning (EU) nr. …/… [ESMA-
forordningen].
ESMA forelægger udkast til disse 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den [31. december 
2011].

Or. en

Begrundelse

Hvis en kompetent myndighed i en medlemsstat finder det hensigtsmæssigt, bør den tilskyndes 
til at iværksætte sin egen volatilitetskontrol med henblik på at suspendere udførelsen af 
transaktionen, når en akties kurs ændrer sig drastisk. Det bør dog bemærkes, at short selling 
ikke bør forbydes, blot fordi en aktiekurs er faldet med mere end en specifik procentdel, 
eftersom visse aktier er mere volatile end andre, og store fald kan skyldes en række legitime 
årsager.
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Ændringsforslag 483
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, der præciserer metoden til 
beregning af faldet på 10 % for aktier og 
af faldet i værdi, som fastsættes af 
Kommissionen som nævnt i stk. 4.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis en kompetent myndighed i en medlemsstat finder det hensigtsmæssigt, bør den tilskyndes 
til at iværksætte sin egen volatilitetskontrol med henblik på at suspendere udførelsen af 
transaktionen, når en akties kurs ændrer sig drastisk. Det bør dog bemærkes, at short selling 
ikke bør forbydes, blot fordi en aktiekurs er faldet med mere end en specifik procentdel, 
eftersom visse aktier er mere volatile end andre, og store fald kan skyldes en række legitime 
årsager.

Ændringsforslag 484
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger udkast til disse 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den [31. december 
2011].

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis en kompetent myndighed i en medlemsstat finder det hensigtsmæssigt, bør den tilskyndes 
til at iværksætte sin egen volatilitetskontrol med henblik på at suspendere udførelsen af 
transaktionen, når en akties kurs ændrer sig drastisk. Det bør dog bemærkes, at short selling 
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ikke bør forbydes, blot fordi en aktiekurs er faldet med mere end en specifik procentdel, 
eftersom visse aktier er mere volatile end andre, og store fald kan skyldes en række legitime 
årsager.

Ændringsforslag 485
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver foranstaltning, der indføres i 
henhold til artikel 16, 17 eller 18, gælder i 
en startperiode på maksimalt tre måneder, 
regnet fra den dato, hvor meddelelsen, 
som er omhandlet i artikel 21, 
offentliggøres.

En foranstaltning kan forlænges med flere 
perioder på maksimalt tre måneder, hvis 
grundene til at træffe denne 
foranstaltning fortsat gør sig gældende. 
Såfremt beslutningen ikke forlænges efter 
den tre måneders periode, udløber den 
automatisk.

Or. en

Begrundelse

Artikel 20 bør gøre det klart, at en foranstaltning vil udløbe, med mindre den forlænges under 
denne bestemmelse, og at den kun kan forlænges, hvis der stadig er grunde til at træffe 
foranstaltningen.

Ændringsforslag 486
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan foranstaltning kan blive 
forlænget med maksimalt tre måneder ad 
gangen.

En sådan foranstaltning kan forlænges 
med flere perioder på maksimalt tre 
måneder ad gangen, hvis grundene til at 
træffe denne foranstaltning fortsat gør sig 
gældende. Såfremt beslutningen ikke 
forlænges efter den tre måneders periode, 
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udløber den automatisk.

Or. en

Begrundelse

Artikel 20 bør gøre det klart, at en foranstaltning vil udløbe, med mindre den forlænges under 
denne bestemmelse, og at den kun kan forlænges, hvis der stadig er grunde til at træffe 
foranstaltningen.

Ændringsforslag 487
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan foranstaltning kan blive forlænget 
med maksimalt tre måneder ad gangen.

En sådan foranstaltning kan blive forlænget 
med en frist, der er tilpasset omfanget af 
markedsforstyrrelser.

Or. de

Ændringsforslag 488
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan foranstaltning kan blive 
forlænget med maksimalt tre måneder ad 
gangen.

En sådan foranstaltning kan forlænges med 
en periode, der er hensigtsmæssig, set ud 
fra markedsforstyrrelsens alvor.

Or. en

Ændringsforslag 489
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter at have modtaget meddelelse fra en 
kompetent myndighed om at forbyde 
fysiske eller juridiske personer eller 
begrænse deres adgang til at indgå i short 
selling af det finansielle instrument i 
handelssystemet eller på anden vis 
begrænse transaktioner i dette finansielle 
instrument eller det pågældende 
handelssystem for at hindre et 
forstyrrende fald i kursen på de 
finansielle instrumenter under artikel 19, 
kan ESA (ESMA) træffe de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
artikel 9 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er nødvendig for at give ESMA en koordinerende rolle, når det finansielle 
instrument, der er tale om, handles i flere forskellige handelssystemer i Europa, som alle er 
underlagt tilsyn fra deres kompetente tilsynsmyndighed.

Ændringsforslag 490
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når en kompetent myndighed påtænker 
at træffe foranstaltninger eller træffer 
foranstaltninger i modstrid med ESMA's
udtalelse i henhold til stk. 2, eller afslår at 
træffe foranstaltninger i modstrid med 
ESMA's udtalelse i henhold til samme 
stykke, skal denne myndighed straks 
offentliggøre en meddelelse på sit 
websted, der giver en fuld forklaring af 
dens grunde til at gøre dette.

3. Hvis ESA (ESMA) mener, at der bør 
indføres en foranstaltning på EU-plan, er 
dens afgørelse bindende for de 
kompetente myndigheder.
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Or. en

Begrundelse

ESMA bør have kapacitet til at indføre foranstaltninger på EU-plan.

Ændringsforslag 491
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 24 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 udgår
ESMA's interventionsbeføjelser

1. I overensstemmelse med artikel [6a, stk. 
5] i forordning (EU) nr. …/…. [ESMA-
forordningen] skal ESMA, når alle 
betingelser i stk. 2 er opfyldt, træffe en 
eller flere af følgende foranstaltninger:
(a) kræve, at en fysisk eller juridisk 
person, der har en kort nettoposition med 
hensyn til specifikke finansielle 
instrumenter eller klasse af finansielle 
instrumenter, underretter en kompetent 
myndighed eller offentliggør oplysninger 
om en sådan position
(b) forbyde eller indføre betingelser for, at 
en fysisk eller juridisk person indgår 
i short selling eller en transaktion, der 
frembringer eller er relateret til et 
finansielt instrument, og hvor virkningen 
eller en af virkningerne af transaktionen 
er at give den fysiske eller juridiske 
person en økonomisk fordel i tilfælde af et 
fald i kursen eller værdien af et andet 
finansielt instrument
(c) begrænse fysiske eller juridiske 
personers deltagelse i credit default swap-
transaktioner med hensyn til en 
forpligtelse hos en medlemsstat eller 
Unionen eller begrænse værdien af 
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udækkede credit default swap-positioner, 
der kan indgås af fysiske eller juridiske 
personer, og som angår en forpligtelse 
hos en medlemsstat eller Unionen
(d) hindre fysiske eller juridiske personer 
i at indgå i transaktioner med hensyn til 
finansielle instrumenter eller begrænse 
værdien af transaktioner i det finansielle 
instrument, hvori der kan indgås 
transaktioner.
En foranstaltning kan gælde under 
forhold eller være underlagt undtagelser, 
der er specificeret af den relevante 
kompetente myndighed. Undtagelser kan 
især specificeres som gældende for 
market making-aktiviteter og primære 
markedsaktiviteter.
2. ESMA kan kun træffe beslutning efter 
stk. 1, når alle følgende betingelser er 
opfyldt:
(a) de foranstaltninger, som er angivet i 
stk. 1, litra a)-d), omhandler en trussel 
mod de finansielle markeders funktion og 
integritet eller stabiliteten i dele af eller 
hele det finansielle system i EU, og der er 
grænseoverskridende konsekvenser
(b) en eller flere kompetente myndigheder 
har ikke truffet foranstaltninger til at 
håndtere truslen, eller foranstaltninger, 
der er blevet truffet, håndterer ikke i 
tilstrækkelig grad truslen.
3. Når ESMA træffer foranstaltninger 
som nævnt i stk. 1, skal det ske under 
hensyntagen til, i hvilket omfang 
foranstaltningen:
(a) i betydelig grad vil håndtere truslen 
mod de finansielle markeders rette 
funktion og integritet eller mod 
stabiliteten af dele af eller hele det 
finansielle system i Unionen eller i 
betydelig grad forbedre kompetente 
myndigheders evne til at overvåge truslen,
(b) ikke vil skabe risiko for 
tilsynsarbitrage
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(c) ikke vil have en ødelæggende virkning 
på de finansielle markeders effektivitet, 
herunder reducere likviditeten på disse 
markeder eller skabe usikkerhed for 
markedsdeltagerne, som ikke står i 
rimeligt forhold til foranstaltningens 
fordele.
Når en eller flere kompetente 
myndigheder har truffet en foranstaltning 
i henhold til artikel 16, 17 eller 18, kan 
ESMA træffe enhver af de i stk. 1 nævnte 
foranstaltninger uden at afgive den 
udtalelse, der er fastlagt i artikel 23.
4. Inden ESMA beslutter at indføre eller 
forlænge en foranstaltning som nævnt i 
stk. 1, skal ESMA, når det er 
hensigtsmæssigt, rådføre sig med Det 
Europæiske Udvalg for Systemiske Risici 
og andre relevante myndigheder.
5. Inden ESMA beslutter at indføre eller 
forlænge en foranstaltning som nævnt i 
stk. 1, skal ESMA underrette de 
kompetente myndigheder om den 
påtænkte foranstaltning. Meddelelsen 
skal indeholde oplysninger om de 
foreslåede foranstaltninger, klassen af 
finansielle instrumenter og transaktioner, 
de vil gælde for, begrundelse for 
årsagerne og det tidspunkt, hvor 
foranstaltningerne skal træde i kraft.
6. Meddelelsen skal give senest 24 timer, 
inden foranstaltningen påtænkes at få 
virkning eller bliver forlænget. I 
ekstraordinære situationer kan ESMA 
give meddelelse mindre end 24 timer, 
inden foranstaltningen påtænkes at få 
virkning, når det ikke er muligt at give et 
varsel på 24 timer.
7. ESMA skal på sit websted offentliggøre 
meddelelse om eventuelle beslutninger om 
at indføre eller forlænge foranstaltninger, 
der er nævnt i stk. 1. Meddelelsen skal 
som minimum indeholde følgende 
oplysninger:
(a) de indførte foranstaltninger, herunder 
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de instrumenter og klasser af 
transaktioner, som de gælder for, og 
varigheden af foranstaltningerne
(b) årsagerne til, at ESMA mener, at det 
er nødvendigt at indføre de pågældende 
foranstaltninger, herunder 
dokumentation for årsagerne.
8. En foranstaltning får virkning, når 
meddelelsen offentliggøres, eller på et 
tidspunkt, der er angivet i meddelelsen, og 
som er efter offentliggørelsen, og den 
finder kun anvendelse på transaktioner, 
der indgås, efter at foranstaltningen er 
trådt i kraft.
9. ESMA revurderer sine foranstaltninger 
som nævnt i stk. 1 med passende 
mellemrum og mindst hver tredje måned. 
Hvis en foranstaltning ikke forlænges 
efter den tremåneders periode, udløber 
den automatisk. Stk. 2-8 finder 
anvendelse ved forlængelse af 
foranstaltninger.
10. En foranstaltning, der indføres af 
ESMA i henhold til denne artikel, har 
forret for eventuelle andre 
foranstaltninger truffet af en kompetent 
myndighed i henhold til afdeling 1.

Or. en

Begrundelse

Dette rækker ud over de beføjelser, der er fastlagt for ESMA i COM(2009) 503. ESMA's rolle 
bør begrænses til koordinering i henhold til artikel 23. Det er ikke hensigtsmæssigt, at ESMA 
skal være i stand til direkte at skride ind for at pålægge fysiske eller juridiske personer 
forpligtelser. Dette ville give ESMA betydelige skønsmæssige beføjelser, som den generelt kan 
anvende på et meget følsomt politikområde, og som ikke er hjemlet i traktaten.

Ændringsforslag 492
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) kræve, at en fysisk eller juridisk person, 
der har en kort nettoposition med hensyn til 
specifikke finansielle instrumenter eller 
klasse af finansielle instrumenter,
underretter en kompetent myndighed eller 
offentliggør oplysninger om en sådan 
position

(a) kræve, at en fysisk eller juridisk person, 
der har en kort nettoposition med hensyn til 
en aktie, der kan handles i et 
handelssystem, underretter en kompetent 
myndighed eller offentliggør oplysninger 
om en sådan position over den tærskel, der 
er omhandlet i artikel 7, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at give omfattende beføjelser til ESMA til at kræve 
offentliggørelse eller begrænse handel med uspecificerede finansielle instrumenter, hvis der 
ikke er nogen tegn på, at short selling i disse instrumenter har bidraget til finansiel 
ustabilitet. At kræve offentliggørelse på et senere tidspunkt, dvs. ved lavere tærskler, hvor 
dette ikke forventedes på det tidspunkt, hvor transaktionerne blev indledt, skaber usikkerhed 
men også negative virkninger, hvad angår offentliggørelse, dvs. "short squeezes" osv.

Ændringsforslag 493
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) begrænse fysiske eller juridiske
personers deltagelse i credit default swap-
transaktioner med hensyn til en 
forpligtelse hos en medlemsstat eller 
Unionen eller begrænse værdien af 
udækkede credit default swap-positioner, 
der kan indgås af fysiske eller juridiske 
personer, og som angår en forpligtelse 
hos en medlemsstat eller Unionen

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 494
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) begrænse fysiske eller juridiske 
personers deltagelse i credit default swap-
transaktioner med hensyn til en forpligtelse 
hos en medlemsstat eller Unionen eller 
begrænse værdien af udækkede credit 
default swap-positioner, der kan indgås af 
fysiske eller juridiske personer, og som 
angår en forpligtelse hos en medlemsstat 
eller Unionen

c) begrænse fysiske eller juridiske 
personers deltagelse i credit default swap-
transaktioner med hensyn til en forpligtelse 
hos en medlemsstat, Unionen eller en 
systemisk relevant institution, der befinder 
sig eller er oprettet i Unionen, eller 
begrænse værdien af udækkede credit 
default swap-positioner, der kan indgås af 
fysiske eller juridiske personer, og som 
angår en forpligtelse hos en medlemsstat,
Unionen eller en systemisk relevant 
institution, der befinder sig eller er 
oprettet i Unionen.

Or. de

Ændringsforslag 495
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) hindre fysiske eller juridiske personer 
i at indgå i transaktioner med hensyn til 
finansielle instrumenter eller begrænse 
værdien af transaktioner i det finansielle 
instrument, hvori der kan indgås 
transaktioner.

udgår

Or. en

Begrundelse

Meningen synes at være, at credit default swaps skal være omfattet, men den måde, det er 
formuleret på, er uacceptabel.
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Ændringsforslag 496
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En foranstaltning kan gælde under forhold 
eller være underlagt undtagelser, der er 
specificeret af den relevante kompetente 
myndighed. Undtagelser kan især 
specificeres som gældende for market 
making-aktiviteter og primære 
markedsaktiviteter.

Foranstaltningen kan gælde under forhold 
eller være underlagt undtagelser, der er 
specificeret af de kompetente 
myndigheder. Undtagelser kan især 
specificeres som gældende for market 
making-aktiviteter og primære 
markedsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Mener, at der er behov for at gøre undtagelser for market makers og primary dealers. Teksten 
ændres, fordi det vil være de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, der vil træffe 
afgørelse om, hvem der kan betegnes som market maker i deres land.

Ændringsforslag 497
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden ESMA beslutter at indføre eller 
forlænge en foranstaltning som nævnt i stk. 
1, skal ESMA, når det er hensigtsmæssigt, 
rådføre sig med Det Europæiske Udvalg 
for Systemiske Risici og andre relevante 
myndigheder.

4. Inden ESMA beslutter at indføre eller 
forlænge en foranstaltning som nævnt i stk. 
1, skal ESA (ESMA), når det er 
hensigtsmæssigt, rådføre sig med Det 
Europæiske Udvalg for Systemiske Risici 
og, når det er hensigtsmæssigt, andre 
relevante myndigheder.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom en ESMA-afgørelse om at indføre en foranstaltning imod short selling har 
indflydelse på den finansielle stabilitet, kan det være hensigtsmæssigt altid at indhente 
udtalelse fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici.

Ændringsforslag 498
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 25 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25 udgår
Yderligere præcisering af ugunstige 
hændelser eller ugunstig udvikling

Kommissionen vedtager ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 36 og på de i 
artikel 37 og 38 fastsatte betingelser, 
foranstaltninger, der præciserer kriterier 
og faktorer, der skal tages hensyn til af de 
kompetente myndigheder og ESMA ved 
bestemmelsen af, hvornår de i artikel 16, 
17, 18 og 23 nævnte ugunstige hændelser 
eller ugunstig udvikling og de i artikel 24, 
stk. 2, litra a), nævnte trusler opstår.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke muligt eller hensigtsmæssigt på forhånd at prøve at bestemme alle kriterier og 
faktorer, der vil kunne få en kompetent myndighed til at drage den konklusion, at ugunstige 
hændelser eller en ugunstig udvikling har fundet sted. En krisesituation kendetegnes netop 
ved, at den kan opstå som følge af uforudsete omstændigheder, og hvis denne bestemmelse 
indføres som lovgivning på 2. niveau, vil den indskrænke medlemsstaternes mulighed for at 
træffe hensigtsmæssige foranstaltninger i en sådan krisesituation.
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Ændringsforslag 499
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA kan efter anmodning fra en eller 
flere kompetente myndigheder eller på eget 
initiativ foretage en undersøgelse af en 
bestemt problemstilling eller praksis i 
forbindelse med short selling eller brugen 
af credit default swaps for at vurdere, om 
den pågældende problemstilling eller 
praksis udgør en eventuel trussel mod den 
finansielle stabilitet eller markedstilliden i 
Unionen.

ESA (ESMA) kan efter anmodning fra en 
eller flere kompetente myndigheder, 
Europa-Parlamentet, Rådet eller 
Kommissionen eller på eget initiativ 
foretage en undersøgelse af en bestemt 
problemstilling eller praksis i forbindelse 
med short selling eller brugen af credit 
default swaps for at vurdere, om den 
pågældende problemstilling eller praksis 
udgør en eventuel trussel mod stabiliteten 
af det finansielle system i Unionen, og 
fremsætte passende henstillinger 
vedrørende foranstaltninger til de berørte 
kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Beføjelsen skal være i overensstemmelse med artikel 22, stk. 4, i ESMA-forordningen: 
“Myndigheden kan efter anmodning fra en eller flere kompetente myndigheder, Rådet, 
Europa-Parlamentet eller Kommissionen eller på eget initiativ foretage en undersøgelse af en 
bestemt type finansiel institution eller produkttype eller adfærd for at vurdere potentielle 
trusler mod det finansielle systems stabilitet og fremsætte passende henstillinger vedrørende 
foranstaltninger til de berørte kompetente myndigheder”.

Ændringsforslag 500
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA skal offentliggøre en rapport, der 
indeholder resultatet af undersøgelsen og 
eventuelle anbefalinger med hensyn til den 

ESA (ESMA) skal offentliggøre en 
rapport, der indeholder resultatet af 
undersøgelsen og eventuelle anbefalinger 
med hensyn til den pågældende 
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pågældende problemstilling eller praksis. problemstilling eller praksis, inden der er 
gået tre måneder efter, at undersøgelsen 
blev indledt.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at ESMA aflægger regnskab, og at rapporten offentliggøres i god tid.

Ændringsforslag 501
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tavshedspligten gælder for alle fysiske 
eller juridiske personer, der arbejder eller 
har arbejdet for den kompetente 
myndighed, eller for enhver myndighed 
eller fysisk eller juridisk person, som den 
kompetente myndighed har overdraget 
opgaver til, herunder revisorer og 
sagkyndige, der har indgået en kontrakt 
med den kompetente myndighed. 
Oplysninger, der er omfattet af 
tavshedspligt, må ikke videregives til 
nogen anden fysisk eller juridisk person 
eller myndighed, medmindre det er 
nødvendigt i forbindelse med en eventuel 
retsforfølgning.

1. Tavshedspligten gælder for alle fysiske 
eller juridiske personer, der arbejder eller 
har arbejdet for den kompetente 
myndighed, eller for enhver myndighed 
eller fysisk eller juridisk person, som den 
kompetente myndighed har overdraget 
opgaver til, herunder revisorer og 
sagkyndige, der har indgået en kontrakt 
med den kompetente myndighed. 
Fortrolige oplysninger, der er omfattet af 
tavshedspligt, må ikke videregives til 
nogen anden fysisk eller juridisk person 
eller myndighed, medmindre det er 
nødvendigt i forbindelse med en eventuel 
retsforfølgning.

Or. en

Begrundelse

Det ville være mere hensigtsmæssigt først at specificere, at der er tale om fortrolige 
oplysninger, og så understrege, at disse oplysninger også er omfattet af professionel 
tavshedspligt. Det vil være en overdrivelse automatisk at betragte alle oplysninger som 
fortrolige, eftersom nogle af de oplysninger, der udveksles mellem kompetente myndigheder, 
kan være fuldstændig harmløse.
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Ændringsforslag 502
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle oplysninger, der udveksles mellem 
kompetente myndigheder i henhold til 
denne forordning, betragtes som fortrolige, 
undtagen når den kompetente myndighed 
på det tidspunkt, hvor oplysningerne blev 
meddelt, har erklæret, at disse oplysninger 
kan videregives, eller når det er 
nødvendigt i forbindelse med en eventuel 
retsforfølgning.

2. Alle oplysninger, der udveksles mellem 
kompetente myndigheder i henhold til 
denne forordning, der vedrører 
forretninger eller driftsmæssige 
betingelser og andre økonomiske eller 
personlige anliggender, betragtes som 
fortrolige i ikke over tyve år og er omfattet 
af professionel tavshedspligt, undtagen når 
den kompetente myndighed på det 
tidspunkt, hvor oplysningerne blev 
meddelt, har erklæret, at disse oplysninger 
kan videregives.

Or. en

Begrundelse

Det ville være mere hensigtsmæssigt først at specificere, at der er tale om fortrolige 
oplysninger, og så understrege, at disse oplysninger også er omfattet af professionel 
tavshedspligt. Det vil være en overdrivelse automatisk at betragte alle oplysninger som 
fortrolige, eftersom nogle af de oplysninger, der udveksles mellem kompetente myndigheder, 
kan være fuldstændig harmløse.

Ændringsforslag 503
Syed Kamall

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed informerer 
ESMA om enhver anmodning som 
omhandlet i første afsnit. ESMA skal i 
tilfælde af en kontrol eller undersøgelse 
med grænseoverskridende konsekvenser 

Den kompetente myndighed informerer 
ESA (ESMA) om enhver anmodning som 
omhandlet i første afsnit.
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varetage koordinationen i forbindelse 
hermed.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke klart, hvorfor det skulle være nødvendigt, at ESMA varetager koordinationen af en 
kontrol eller undersøgelse med grænseoverskridende konsekvenser. Der er allerede etableret 
et godt samarbejde mellem tilsynsmyndighederne på dette område. ESMA bør kun spille en 
rolle, hvis en tilsynsmyndighed ikke samarbejder, hvilket er i strid med denne forordning.

Ændringsforslag 504
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed informerer 
ESMA om enhver anmodning som 
omhandlet i første afsnit. ESMA skal i 
tilfælde af en kontrol eller undersøgelse 
med grænseoverskridende konsekvenser 
varetage koordinationen i forbindelse 
hermed.

Den kompetente myndighed informerer 
ESA (ESMA) om enhver anmodning som 
omhandlet i første afsnit. ESA (ESMA) 
skal i tilfælde af en kontrol eller 
undersøgelse med grænseoverskridende 
konsekvenser på anmodning fra en 
kompetent myndighed varetage 
koordinationen i forbindelse hermed.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt, at ESMA koordinere kontroller, hvis de kompetente myndigheder selv 
kan klare dette.

Ændringsforslag 505
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder skal indgå 
samarbejdsaftaler med kompetente 
myndigheder i tredjelande om udveksling 
af oplysninger med kompetente 
myndigheder i tredjelande, håndhævelsen 
af forpligtelser i henhold til denne 
forordning i tredjeland og den kompetente 
myndigheds indførelse af foranstaltninger 
som supplement til foranstaltninger, der 
træffes i henhold til kapitel V.

De kompetente myndigheder skal gøre 
deres bedste for at indgå samarbejdsaftaler 
med kompetente myndigheder i tredjelande 
om udveksling af oplysninger med 
kompetente myndigheder i tredjelande, 
håndhævelsen af forpligtelser i henhold til 
denne forordning i tredjeland og den 
kompetente myndigheds indførelse af 
foranstaltninger som supplement til 
foranstaltninger, der træffes i henhold til 
kapitel V.

Or. en

Begrundelse

Dette er en forbedring af ordlyden, der ellers vil medføre en retlig forpligtelse for de 
kompetente myndigheder til at indgå samarbejdsaftaler med usikkerhed om, hvad der sker, 
hvis dette ikke gøres. Det bør også præciseres, at samarbejdsaftaler ikke må føre til visse 
forpligtelser for medlemsstaterne – eksempelvis at træffe gensidige foranstaltninger – idet 
dette kunne være i modstrid med medlemsstaternes forfatninger og denne forordning.

Ændringsforslag 506
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA koordinerer udviklingen af 
samarbejdsaftaler mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og de relevante kompetente 
myndigheder i tredjelande. Til dette formål 
udarbejder ESMA en aftaleskabelon, der 
kan bruges af de kompetente myndigheder.

ESA (ESMA) koordinerer udviklingen af 
samarbejdsordninger mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og de relevante kompetente 
myndigheder i tredjelande. Til dette formål 
udarbejder ESA (ESMA) en 
aftaleskabelon, der kan bruges af de 
kompetente myndigheder.

Or. en
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Begrundelse

Dette er en forbedring af ordlyden, der ellers vil medføre en retlig forpligtelse for de 
kompetente myndigheder til at indgå samarbejdsaftaler med usikkerhed om, hvad der sker, 
hvis dette ikke gøres. Det bør også præciseres, at samarbejdsaftaler ikke må føre til visse 
forpligtelser for medlemsstaterne – eksempelvis at træffe gensidige foranstaltninger – idet 
dette kunne være i modstrid med medlemsstaternes forfatninger og denne forordning.

Ændringsforslag 507
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder skal kun 
indgå samarbejdsaftaler, der indebærer 
udveksling af oplysninger, med de 
kompetente myndigheder i tredjelande,
hvis de oplysninger, der således meddeles, 
er beskyttet af en tavshedspligt, som 
mindst er ækvivalent med den, der er 
fastsat i artikel 29. En sådan udveksling af 
oplysninger skal ske med henblik på de 
pågældende kompetente myndigheders 
varetagelse af deres opgaver.

3. De kompetente myndigheder skal ikke
indtræde i samarbejdsordninger med 
tredjelande, som medfører andre 
forpligtelser for medlemsstater end dem, 
der vedrører forelæggelsen oplysninger. 
Samarbejdsordninger, der indebærer 
udveksling af oplysninger, skal kun 
indgås, hvis de oplysninger, der således 
meddeles, er beskyttet af en tavshedspligt, 
som mindst er ækvivalent med den, der er 
fastsat i artikel 29. En sådan udveksling af 
oplysninger skal ske med henblik på de 
pågældende kompetente myndigheders 
varetagelse af deres opgaver.

Or. en

Begrundelse

Dette er en forbedring af ordlyden, der ellers vil medføre en retlig forpligtelse for de 
kompetente myndigheder til at indgå samarbejdsaftaler med usikkerhed om, hvad der sker, 
hvis dette ikke gøres. Det bør også præciseres, at samarbejdsaftaler ikke må føre til visse 
forpligtelser for medlemsstaterne – eksempelvis at træffe gensidige foranstaltninger – idet 
dette kunne være i modstrid med medlemsstaternes forfatninger og denne forordning.



AM\854948DA.doc 103/107 PE456.805v01-00

DA

Ændringsforslag 508
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan overføre oplysninger og 
analyse af oplysninger til et tredjeland, når 
betingelserne i artikel 25 og 26 i direktiv 
95/46/EF er opfyldt, og kun fra sag til sag. 
En medlemsstats kompetente myndighed 
skal sikre sig, at overførslen er nødvendig i 
henhold til denne forordning. Tredjelandet 
må ikke overføre oplysningerne til et andet 
tredjeland uden udtrykkelig skriftlig 
tilladelse fra medlemsstatens kompetente 
myndighed.

Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kan overføre oplysninger og 
analyse af oplysninger til et tredjeland, når 
betingelserne i artikel 25 og 26 i direktiv 
95/46/EF er opfyldt, og kun fra sag til sag. 
En medlemsstats kompetente myndighed 
skal sikre sig, at overførslen er nødvendig i 
henhold til denne forordning. Overførsel af 
oplysninger må kun ske, hvis tredjelandet 
garanterer, at oplysningerne ikke 
overføres til et andet tredjeland uden 
udtrykkelig skriftlig tilladelse fra 
medlemsstatens kompetente myndighed.

Or. en

Begrundelse

Denne forbedring foreslås, eftersom det ikke forekommer at være formålstjenligt at lade selve 
forordningen pålægge tredjelandet forpligtelser.

Ændringsforslag 509
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat må kun videregive 
oplysninger, der er modtaget fra en 
kompetent myndighed i en anden 
medlemsstat, til en kompetent myndighed i
et tredjeland, når den kompetente 
myndighed i den berørte medlemsstat har 
fået en udtrykkelig tilladelse fra den 
kompetente myndighed, der har overført 

Den kompetente myndighed i en 
medlemsstat må kun videregive 
oplysninger, der er fortrolige i henhold til 
artikel 29, og som er modtaget fra en 
kompetent myndighed i en anden 
medlemsstat, til en kompetent myndighed i 
et tredjeland, når den kompetente 
myndighed i den berørte medlemsstat har 
fået en udtrykkelig tilladelse fra den 
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oplysningerne, og når oplysningerne i givet 
fald videregives til de formål, for hvilke 
denne kompetente myndighed har givet sin 
tilladelse.

kompetente myndighed, der har overført 
oplysningerne, og når oplysningerne i givet 
fald videregives til de formål, for hvilke 
denne kompetente myndighed har givet sin 
tilladelse.

Or. en

Begrundelse

Det ville være mere hensigtsmæssigt først at specificere, hvilke oplysninger der er fortrolige 
(se forslag med hensyn til artikel 29), og så understrege, at disse oplysninger også er omfattet 
af professionel tavshedspligt.

Ændringsforslag 510
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om administrative foranstaltninger, 
sanktioner og bøder for overtrædelse af 
denne forordning og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. De pågældende 
foranstaltninger, sanktioner og bøder skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning.

På grundlag af retningslinjerne vedtaget 
af ESA (ESMA) og under hensyntagen til 
Kommissionens meddelelse om udvidelse 
af sanktionsordningerne i sektoren for 
finansielle tjenesteydelser fastsætter 
medlemsstaterne bestemmelser om 
administrative foranstaltninger, sanktioner 
og bøder for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. De pågældende foranstaltninger, 
sanktioner og bøder skal være effektive, stå 
i rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
De pågældende foranstaltninger, sanktioner 
og bøder skal være effektive, stå i rimeligt 
forhold til overtrædelsernes grovhed og 
have afskrækkende virkning.

Or. en
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Ændringsforslag 511
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om administrative foranstaltninger, 
sanktioner og bøder for overtrædelse af 
denne forordning og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. De pågældende 
foranstaltninger, sanktioner og bøder skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne fastsætter i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
principper i deres nationale lovgivning 
bestemmelser om administrative 
foranstaltninger, sanktioner og bøder for 
overtrædelse af denne forordning og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre gennemførelsen heraf. De 
pågældende foranstaltninger, sanktioner og 
bøder skal være effektive, stå i rimeligt 
forhold til overtrædelsernes grovhed og 
have afskrækkende virkning.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at gøre denne artikel mere klar for at undgå fortolkninger, der kunne 
overtræde de grundlæggende principper nedfældet i medlemsstaternes forfatninger.

Ændringsforslag 512
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne giver senest den [1. juli 
2012] Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Medlemsstaterne giver senest den [1. juli 
2012] ESA, (ESMA) og Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og 
meddeler ligeledes hurtigst muligt enhver 
efterfølgende ændring med virkning for 
disse bestemmelser.

Or. en
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Ændringsforslag 513
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. juni 2014 aflægger 
Kommissionen på baggrund af drøftelser 
med de kompetente myndigheder og 
ESMA rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om:

Senest den 30. juni 2013 aflægger 
Kommissionen på baggrund af drøftelser 
med de kompetente myndigheder og ESA 
(ESMA) rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om:

Or. en

Begrundelse

Reglerne om offentliggørelse i artikel 7 kunne have omfattende indvirkning på aktiviteten på 
de finansielle markeder, og det er absolut nødvendigt, at de revideres ved først kommende 
lejlighed for at vurdere, hvorvidt de er hensigtsmæssige.

Ændringsforslag 514
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) hensigtsmæssigheden af rapporterings-
og offentliggørelsestærsklerne i henhold til 
artikel 5, 7 og 8

(a) hensigtsmæssigheden af rapporterings-
og offentliggørelsestærsklerne i henhold til 
artikel 5 og 8

Or. en

Begrundelse

Reglerne om offentliggørelse i artikel 7 kunne have omfattende indvirkning på aktiviteten på 
de finansielle markeder, og det er absolut nødvendigt, at de revideres ved først kommende 
lejlighed for at vurdere, hvorvidt de er hensigtsmæssige.
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Ændringsforslag 515
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – litra å (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(å) hensigtsmæssigheden af kravene om 
fremlæggelse af oplysningerne for 
offentligheden, offentliggørelseskravet og 
offentliggørelsestærsklerne under artikel 
7 med særligt henblik på deres virkninger 
for likviditeten og volatiliteten af de 
finansielle markeder;

Or. en

Begrundelse

Reglerne om offentliggørelse i artikel 7 kunne have omfattende indvirkning på aktiviteten på 
de finansielle markeder, og det er absolut nødvendigt, at de revideres ved først kommende 
lejlighed for at vurdere, hvorvidt de er hensigtsmæssige.

Ændringsforslag 516
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen, der tager hensyn til ESA 
(ESMA)’s udtalelse, fastsætter 
harmoniserede regler om administrative 
foranstaltninger, bødestraffe og ikke-
pekuniære sanktioner, der skal anvendes 
ved overtrædelse af reglerne i denne 
forordning.

Or. en


